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Varðar frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010.

Vísað er til tölvupósts frá nefndarsviði Alþingis, dags. 18. nóvember 2020, þar sem óskað er eftir 
umsögn Reykjavíkurborgar um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 
(uppbygging innviða og íbúðarhúsnæðis), 275. mál. Óskað var eftir að umsögn bærist nefndinni í 
síðasta lagi 2. desember 2020.

Meginefni frumvarpsins lýtur að því að ráðherra verði heimilt, að beiðni aðila sem ber ábyrgð á 
framkvæmd íflutningskerfi raforku, að skipa sérstaka raflínunefnd sem hefur það hlutverk að undirbúa, 
kynna og samþykkja raflínuskipulag fyrir framkvæmd í flutningskerfi raforku sem nærtil tveggja eða 
fleiri sveitarfélaga og veita framkvæmdaleyfi fyrir henni. Nefndin skal skipuð einum fulltrúa frá hverju 
sveitarfélagi sem viðkomandi framkvæmd fer um auk fulltrúa frá Skipulagsstofnun sem skal veita 
nefndinni forystu. Stefna samkvæmt raflínuskipulagi skal samkvæmt frumvarpinu verða bindandi við 
gerð svæðisskipulags, aðalskipulags, deiliskipulags og útgáfu bygginga- og framkvæmdaleyfa.

Einnig er í frumvarpinu kveðið á um styttri umsagnarfrest en nú er við afmarkaðar breytingar á 
deiliskipulagi með það að markmiði að auka skilvirkni í stjórnsýslu vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis 
sem er ekki háð mati á umhverfisáhrifum sbr. lög 106/2000 m.s.br.

Þá eru með frumvarpinu lagðar til breytingar í þeim tilgangi að tryggja lagalegar forsendur fyrir 
stafrænni skipulagsgátt.

Eftirfarandi er umsögn Reykjavíkurborgar:
Reykjavíkurborg leggst alfarið gegn tillögu frumvarpsins um raflínunefnd og raflínuskipulag, þvert á 
sveitarfélagsmörk, og telur hana illa ígrundaða. Um er að ræða óásættanlegt fordæmi þar sem vegið 
er að skipulags- og sjálfsákvörðunarvaldi sveitarfélaga auk þess sem ekkert gefur ástæðu til að ætla að 
þetta fyrirkomulag myndi leysa nokkurn vanda.

Tillögunni til stuðnings er vísað til fárviðris sem gekk yfir landið í desember 2019 og niðurstöðu 
átakshóps um úrbætur í innviðum sem skipaður var í kjölfarið. Þetta er að mati Reykjavíkurborgar 
villandi. í skýrslu átakshópsinserfarið yfirhverjarástæðurslæmra afleiðinga óveðursins voru, þ.e. áhrif 
á innviði svo sem raforkuinnviði, og þar er ýmislegt talið til en vinna við skipulag sveitarfélaga er ekki 
eitt af því. Skýrslan vísar þó til tillagna undirhóps átakshópsins um endurhönnun á leyfisveitingaferli 
vegna framkvæmda í flutningskerfi raforku, samræmingu ferla, einföldun, skilvirkni o.fl. Sú tillaga sem 
hér liggur fyrir mun hvorki hafa í för með sér einföldun né skilvirkni. Þvert á móti eru allar líkur á að 
hún muni leiða til þess að flækjustig stjórnsýslu aukist. Sérstaklega vekur athygli að gert er ráð fyrirað



formaður raflínunefndar verði fulltrúi Skipulagsstofnunar og að undirbúningur og utanumhald 
ákvörðunar um raflínuskipulag verði hjá stofnuninni, þ.m.t. lögbundið samráðs- og kynningarferli. Erfitt 
er að sjá hvernig þetta á að tryggja hraðari og betri stjórnsýslu í Ijósi þess að eitt af því sem fram kom í 
skýrslu átakshópsins var að Skipulagsstofnun stæði ekki við tímafresti og tafir í ákvarðanatöku mætti 
meðal annars rekja til þess. í þessu samhengi er einnig rétt að benda á að nú þegar hafa verið kynnt 
áform um heildarendurskoðun laga um mat á umhverfisáhrifum þar sem m.a. verðið litið til þess að 
stytta og einfalda ákvörðunartöku með því að samþætt ferla við skipulagsáætlanir annars vegar og mat 
á umhverfisáhrifum áætlana og framkvæmda hins vegar. Að mati borgarinnar er það breyting sem er 
líkleg til að leiða af sér einfaldari og skilvirkari stjórnsýslu öfugt við það sem hér er lagt til.

Einnig hefur ekki verið hugsað til enda hvar bótaskyldan liggur ef framkvæmdarleyfi veldur bótaskyldu 
vegna framkvæmdar. Er það raflínunefndin sem yrði bótaskyld eða sveitarfélögin þar sem 
framkvæmdaleyfið gildir? Mörgu er ósvarað í þessu frumvarpi.

Samkvæmt skipulagslögum nr. 123/2010 fara sveitarfélög með skipulagsvaldið innan sinna vébanda. 
Skipulagslög byggja á því meginsjónarmiði að ákvörðunartaka í skipulagsmálum eigi að vera sem næst 
þeim sem málið varðar og lögin gera ráð fyrir aðgengi og þátttöku almennings og annarra 
hagsmunaaðila í stefnumótun sveitarfélaga í skipulagsmálum. Sveitarfélögin hafa þróað með sér gott 
verklag í þessum efnum enda eru þau best til þess fallin að sinna slíku samráði. Þá hefur skipulagsvaldið 
verið talið einn af hornsteinum stjórnarskráarvarins sjálfsstjórnarréttar sveitarfélaga. 
Sjálfsstjórnarréttur sveitarfélaga er tryggður í 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins íslands, sbr. lög rir. 
33/1944, þar sem segir að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða.

Hér er að mati Reykjavíkurborgar um hættulegt fordæmi að ræða þar sem skipulagsvaldið ertekið af 
sveitarfélögum í tilteknum málaflokki með litlum efnislegum rökum. Frumvarpið gengur að mati 
borgarinnar gegn stjórnarskrárvörðum sjáIfsstjórnarrétti sveitarfélaganna. Reykjavíkurborg leggst því 
sem fyrr segir alfarið gegn þeim hluta frumvarpsins sem fjailar um raflínunefnd og raflínuskipulag.

Varðandi styttingu málsmeðferðar skipulags skv .frumvarpinu
í greinargerð með frumvarpinu varðandi áform um breytingu á skipulagslögum er sérstaklega ávarpað 
að átakshópur um aukið framboð á íbúðum og aðrar aðgerðir til að bæta stöðu á húsnæðismakaði 
(átakshópur um húsnæðismál) hafi skilað inn alls 40 tillögum til ríkisstjórnar um aðgerðir sem m.a. er 
ætlað að auka framboð hagkvæmra íbúða, lækka byggingarkostnað og stytta byggingartíma. 
Starfshópur var síðan fengin til að vinna frekar með þessar framkomnu tillögur og er það einungis ein 
tillaga sem nær fram að ganga til breytinga málsmeðferð skipulagstillagna, þ.e. frestur til að gera 
athugasemdir við auglýstar deiliskipulagsbreytingar vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis, og er ekki 
háð mati á umhverfisáhrifum, verði styttir. Engar skýringar eru gefnar í frumvarpinu af hverju einungis 
ein tillaga til breytinga á málsmeðferð skipulagstillagna hafi náð í gegn sem er ámælisvert. Þessi 
breyting sem nú er sett fram í frumvarpinu virðist vera illa útfærð og frekar til þess fallin að erfitt verði 
að meta hvenær þessi grein eigi við og hvenær ekki- fellur t.d. íbúðarhúsnæði með atvinnustarfsemi á 
fyrstu hæð hér undir? ef svo er hversu mikið hlutfall af atvinnustarfsemi má vera í hlutfalli við íbúðir til 
að greinin geti átt við? Þessi tillaga lýsir gamaldags hugsun sem á ekki við nútíma samfélag.
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Reykjavíkurborg telur að tillaga um styttingu auglýsingatíma deiliskipulagsáætlana vegna 
íbúðauppbyggingugengur allt of skammt og margaraðrargreinarskiplagslaga ætti að skoða ísamhengi 
til að stytta málsmeðferðina vegna skipulagsvinnu hjá sveitarfélögum. Skipulagsferlið er ekki flókið ferli 
eitt og sér en það mætti stytta tímarammann til að hafa stjórnsýsluna skilvirkari sérstaklega þegar um 
er að ræða breytingu á deiliskipulagi. Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar hefur bæði sent 
umsagnir til starfshópsins sem tók til umfjöllunar þær tillögur sem komu frá átakshópnum og einnig 
var komið á framfæri ítarleg umsögn til ráðuneytisins um hvernig hægt væri að gera skipulagslögin 
betri með tilliti til styttingu málsmeðferðar. Ekki hefur verið tekinn einn stafur úr þeim umsögnum eða 
litið til þeirra hugmynda sem hafa verið lagðar fram af hálfu borgarinnar og þykir það leitt.

Þessi eina breyting á málsmeðferð skipulagstillagna hljómar eins og lélegur bútasaumur inn í lögin sem 
gera engin nánari skil hvenær skuli beita þessari undantekningu og mun að öllum líkindum ekki flýta 
fyrir málsmeðferð þar sem þessi grein er svona illa útfærð og ekki í samhengi við aðrar greinar laganna.

Ef ná á fram markmiðum um styttingu á málsmeðferð sem er í takt við nútíma stjórnsýsluhætti, 
upplýsingaflæði og samskipti manna í milli þá leggur Reykjavíkurborg til að umrædd grein um styttingu 
á málsmeðferð verði útvíkkuð þannigað lágmarkstími til að gera athugasemdirvið allar auglýstar tillögu 
að deiliskipulagi verði styttur úr 6 vikum í 4 vikur heilt yfir en ekki bara þegar um er að ræða 
íbúðarhúsnæði. Annað er órökrétt og uppfyllir engan veginn markmið um styttingu á málsmeðferð 
deiliskipulags.

Lagt er til að 41. gr. orðist svo eftir breytingu (feitletruð):
„Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi skal hún auglýst á sama 
hátt og kveðið er á um varðandi auglýsingu aðalskipulags. Tillagan þarf þó ekki að liggja frammi 
hjá Skipulagsstofnun á auglýsingatíma hennar. Athugasemdafresturvið tillöguna skal eigi vera 
skemmri en fjórar vikur frá birtingu auglýsingar."

og lagt er til að lágmarkstími til að gera athugasemdir við grenndarkynnt byggingar- eða 
framkvæmdaleyfi, sbr. 44. gr. skipulagslaga verði styttur úr 4 vikum í 3 vikur.

Önnur málsgrein 44. gr. orðist svo eftir breytingu (feitletruð):
„Grenndarkynning felst í því að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum sem taldir eru geta átt 
hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á skipulagsáætlun og gefur þeim kost 
á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera a.m.k. þrjár vikur. Að þeimfresti liðnum 
og þegar sveitarstjórn hefur afgreitt málið skal þeim sem tjáðu sig um það tilkynnt niðurstaða 
sveitarstjórnar."

Greinargerð um breytingu á 41. gr. skipulagslaga:
Það er sveitarstjórna að meta hvort auglýsingatími tillagna skuli miðast við lágmarkið eða lengri frestur 
skuli gefinn. í flestum tilvikum hefur verið miðað við lágmarkið, þ.e. 6 vikur, hvort sem um er að ræða 
umfangsmikla breytingu eða ekki. Með breytingartillögunni verður sveigjanleiki sveitarfélaga aukinn til 
að ákveða lengd athugasemdafrests. Stór hluti breytinga deiliskipulagi eru einfaldar í sniðum og ekki 
umfangsmiklar og þeim fylgja ekki ítarleg gögn sem þarf að fara í gegnum á auglýsingatímanum. Það er 
því eðlilegt að opna fyrir þann möguleika að auglýsingatíminn geti verið styttri eða 4 vikur í stað 6 vikur 
og sveitarstjórnum treyst til að meta hvenær lágmarkið er nýtt og hvenær lengri frestur gefinn.
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I þessu samhengi er rétt að hafa í huga að kröfur um kynningar og samráð á vinnslustigi tillagna og
almennt miðlun upplýsinga, hafa stóraukist á undanförnum árum. Hagsmunaaðilar hafa því að jafnaði 
haft tækifæri til að kynna sér gögnin áður en að auglýsingu kemur. Aðgengi að upplýsingum almennt, 
hafa tekið einnig tekið stórstígum framförum á síðustu árum. Má geta hértil gamans að í upphaflegum 
skipulagslögum frá 1921 var þó aðeins gert ráð fyrir 4 vikna kynningartíma og athugasemdafresti og 
var ekki nærri því auðvelt fyrir landann að koma að athugasemdum að eins og staðan er í dag í póst og 
fjarskiptamálum. En í skipulagslögunum frá 1964 var gert ráð fyrir 6 vikna kynningartíma og 8 vikna 
athugasemdafresti. í síðari tíma breytingum hefur athugasemdafresturinn verið síðan færður niður í 6 
vikur.

Það er löngu orðið tímabært að endurskoða þessi tímaákvæði enn á ný, með það að markmiði að auka 
skilvirkni í afgreiðslu skipulagsmála og jafnvel að gera það að skyldu að auglýsa á netmiðlum en ekki 
bara í víðlesnu fréttablaði og í Lögbirtingarblaðinu eins og segir í núgildandi skipulagslögum. 
Reykjavíkurborg hefur það t.d. að verklagsreglu að senda bréf til þeirra sem eiga hagsmuni að gæta til 
að vekja athygli á auglýstum deiliskipulagstillögum og hvarsé hægt að nálgast gögnin og hversu langur 
athugasemdarfrestur er.

Greinargerð um breytingu á 44. gr. skipulagslaga:
í miklum meirihluta tilfella er um að ræða smávægilegar breytingar sem aðilar hagsmunaaðilar ættu 
að getað áttað sig á tiltölulega skömmum tíma. Öllum hagsmunaaðilar er sent bréf með upplýsingum 
um hvar megi nálgast öll kynningargögn viðkomandi máls með einföldum rafrænum hætti og þurfa 
þannig ekki að eyða tíma í að afla sér þeirra annarsstaðar. Þá er rétt að benda á að nánast alltaf er 
orðið við því að framlengja athugasemdafrestinn, ef þess er óskað við embætti skipulagsfulltrúa. 
Hagsmunir nágranna eru einnig ávallt tryggðir með kæruleið til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála en kærufresturinn er mánuður. Það veldur því engum réttarspjöllum þó menn komi 
athugasemdum ekki að í tíma.

Reykjavíkurborg leggur þunga áherslu á að farið verði í almennilega heildstæða endurskoðun á 
skipulagslögum enda löngu tímabært þar sem fjölmargt hefur breyst frá því skipulagslögin tóku gildi 
fyrir tíu árum og mikilvægt er að ávarpa aðkallandi atriði líkt og gildistíma deiliskipulaga, málsmeðferð 
og styttingu á öllum stigum skipulagsmálsmeðferðar og margt fleira. Lagst er gegn því að þessi tillaga 
um styttingu á auglýsingatíma á deiliskipulagstillögum sem einungis nái yfir íbúabyggð nái fram að 
ganga að óbreyttu en lagt til að tillaga borgarinnar fái brautargengi eins og hún er lögð hér fram.

Reykjavíkurborg tekur aftur á móti undir þá tillögu að setja þurfi á stofn stafræna skipulagsgátt sem 
yrði þá á herðum Skipulagsstofnunar að þróa slíkt kerfi sem sveitarfélögin fengu síðan aðgang að.

Þess er óskað að fulltrúar Reykjavíkurborgar fái áheyrn á fundi þingnefndar til að gera grein fyrir þeim 
sjónarmiðum sem fram koma í umsögninni.

Fyrir hönd Reykjavíkurborgar,

Þorsteinn Gunnarsson, borgarritari Erna Hrönn Geirsdóttir, lögfræðingur
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