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Efni: Umsögn vegna frumvarps til laga um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 (uppbygging 
innviða), 144. mál
Eftirfarandi er umsögn umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings um frumvarp til laga um 
breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010, (uppbygging innviða), 144. mál, sem samþykkt var á 66. 
fundi ráðsins 17. október sl.

Umsagnarbeiðni um frumvarp til laga um breytingu á skipulagslögum, 144. mál 
Málsnúmer 202210029
Fyrir umhverfis- og framkvæmdaráði liggur umsagnarbeiðni við frumvarp til laga um 
breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010, uppbygging innviða 144. mál.

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings leggst alfarið gegn fyrirhuguðum breytingum á 
skipulagslögum eins og þau koma fyrir í innsendum gögnum. Með fyrirhugaðri breytingu 
er vikið frá meginreglu skipulagslaga um skipulagsvald sveitarfélaga og vill ráðið árétta að 
um sé að ræða einstakt grundvallarfrávik frá meginreglu í stjórnsýslu skipulagsmála.

Sveitafélagið Múlaþing hefur áður bent á mikilvægi þess að hafa meira um skipulagsmál 
sín að segja og bendir í því samhengi á athugasemdir sveitarfélagsins varðandi fiskeldi og 
skipulag haf- og strandsvæða en þar hefur sveitarfélagið kallað eftir frekara skipulags 
valdi, þ.e.a.s. á fjörðum.

Umhverfis-og framkvæmdaráð leggst gegn því fordæmi sem sett er með þessari 
breytingu þar sem ríkisstofnun er sett ofar stjórnvaldi þegar kemur að ákvörðunum í 
skipulagsmálum. Þetta fordæmi er hægt að nýta á fleiri sviðum og rýra með því enn frekar 
rétt sveitarfélaga og íbúa þess til að hafa áhrif á nærumhverfi sitt.

Réttur sveitarfélaga til skipulagsvald innan síns svæðis má ekki rýra né skerða. Vert er að 
benda á að kröfur eru um að landsvæði setji sér svæðisskipulag, sveitarfélög aðalskipulag 
og er slíkt unnið af kjörnum fulltrúum sveitarfélaga. Það að veita ráðherra, sem fer með 
framkvæmdavald, heimild til inngripa í slíkar lýðræðislegar ákvarðanir er ekki 
forsvaranlegt í ljósi þeirra krafna sem settar eru á sveitarfélög gerð skipulags.

Ráðið mótmælir einni skömmum umsagnartíma og áskilur sér rétt til að skila inn 
ofnagreindum athugasemdum þótt athugasemdafrestur sé útrunninn.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.

Virðingarfyllst, 
f.h umhverfis og framkvæmdaráðs Múlaþings
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