
Ed. 588. Lög

um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.

(Afgreidd frá Ed. 12. m aí).

I. Um mœlingar bœja.

1. gr.

í öllum íslenskum kauptúnum  og s jávarþorpum , sem hafa 500  ibúa eða 
fleiri, skal mæla vandlega höfnina, alt svæðið, sem kauptúnið er bygt á, og eigi 
m inna land umhverfis en ætla má að fullnægi vexti kauptúnsins i næstu 50 árin. 
E ft ir  mælingum þessum skal síðan gera uppdrátt af höfninni, bænum og ná- 
grenni hans. Undanþegnir eru þó þeir bæir, sem áður hafa látið mæla land sitt 
og gera uppdrætli aí því, sem fullnægi ákvæðum  laga þessara og reglugerðar 
þeirrar, sem ræðir um i 5. gr. P á  m á og undanfella að m æla höfnina, ef sæm i- 
legir uppdrættir eru til a f  henni, eða hvorki eru líkindi til þess að hún verði 
endurbætt, henni lokað eða hafskipabryggja gerð, nje útvegur geti eflst i bænum 
á næstu áratugum.

2. gr.

B æ jarst jó rn  eða hreppsnefnd í hverjum  bæ an n ast  m ælingarnar og lætur 
gera uppdrættina, en verkið skal unnið a f  mælingarfróðum. m önnum , sem stjórn- 
arráðið sam þykkir  og telur hæfa til þess. Þ að  getur krafist þess, að verkfræð- 
ingur leysi verkið af hendi, sjerstaklega ef bæ rinn er f jö lm ennur eða mælingin 
vandasöm.

3. gr.
Allur kostnaður við mælingar og uppdrætti greiðist að hálfu úr ríkis- 

sjóði, að hálfu úr bæjar-  eða hreppssjóði.



4. gr.

S l jó rn arráðið  ákveður, með hæfilegum fyrirvara, hve uær byrjað  skuli á 
mælingum, og um leið hve nær uppdráttum skuli lokið í hverjum bæ og hve nær 
eftirrit af þeim og lýsingum, sem þeim fylgja, skuli send st jórnarrúðinu.

5. gr.

S t jórnarráðið  semur reglugerð um m æ lingarnar og lrversu uppdrættir skuli 
gerðir, en fullnægja skulu þeir eftirfarandi sk ilyrðu m :

a. Mælikvarði sje eigi m inni en 1 :1 0 0 0 .  R j e t t a r  á t t i r  (h á n o rð u r )  sjeu sýndar.
b. Á uppdrættina skulu  m ark að ar  allar byggingar og helstu m annvirki ,  sem 

bygð eru þegar uppdráttur er gerður, a llar  útm ældar lóðir, bryggjur, götur 
og vegir, vatnsból, vatnsveita og frárensiispípur n eðan jarðar ,  opin ræsi og 
sim a- og rafm agnsleiðslur.

r .  M ishæðir á landi skulu sýndar með hæ ðarlínum  frá ákveðnu s jávarm áli,  og 
ákveður st jórnarráðið , hve þ jettar þær skulu vera i hverjum  bæ.

d. Ja rð v eg  skal m erk ja  með litum eða glöggum m erk jum , svo sjá megi. hvað 
ræktað er og hvernig (tún, garðar),  og hversu óræ ktaða landið er (kiappir, 
sandur, m óar, m ýrar) .  Þ á  skal annaðhvort sýnt á uppdráttum eða i lýsing- 
um, er þeim fylgja, hverjum  hlutum svæðisins k ann  að vera hætta búin af 
ágangi vatns, s jávar, snjóflóða og þvi um líkt.

e. Uppdráttunum skulu fylgja skriflegar skrár eða lýsingar, svo sem mælt verð- 
ur fyrir i reglugerð (skrá  yfir götur, lóðir og því líkt) ,  sem gefi glöggar upp- 
lýsingar um öli mikilvæg atriði, er snerta ástand og skipulag bæ jarins ,  að 
svo miklu ieyti sem uppdrættir bera það ekki með sjer.

<5. gr.

V anræ ki bæ jarst jórn  eða hreppsnefnd að fram kvæ m a m ælingarnar á þeim 
tím a og á þann  hátt, sem st jórnarráðið  hefir mælt fvrir um hvern bæ, eða ljúka 
uppdráttum og iýsingum í tæka tið, er st jórnarráðinu  heimiit að láta vinna 
verkið á kostnað hlutaðeigandi kauptúns.

II. Vm skipulagsuppdrœtti.

7. gr.

Skipulagsuppdrætti skai gera yfir öll íslensk kauptún og sjávarþorp, sem 
hafa 500 ibúa eða fleiri. Uppdrættir þessir skulu sýna skipulagsbreytingar á 
bygða svæðinu og fyrirhugað skipulag á eigi m inna af  óbygða bæjarstæðinu en 
ætla m á að nægi 50 ára vexti bæ jarins ,  enn frem ur fyrirhugað skipulag á höfn 
og aðalbryggju, nem a undanfelt hafi verið að mæla höfnina sam kv. heimild 
síðast i 1. gr.

8. gr.

Ríkisstjórnin annast alia fram kvæ m d á skipulagsuppdráilum . Hún lætur 
s jerfróða menn (húsam eistara ,  verkfræðinga) gera uppdrættina, í sam ráði við bæj- 
arstjórn eða hreppsnefnd i hverjum  bæ , helstu atvinnurekendur bæjarins, heil-



brigðisnefnd. ef til er, og h jeraðslæ kni.  Hún getur og boðið til sam kepni um 
skipulag f jöimennustu bæ janna, áður en farið er að vinna að fullkom num  skipu- 
iagsuppdrætti, einnig þeirra bæ ja,  þar sem skipulagið sýnist tiltöiulega vandasamt, 
eða likindi eru til þess að bærinn vaxi hraðfara.

9. gr.

S t jórnarráðið  ákveður á ári hverju , hvar gera skuli skipulagsuppdrætti 
og hve nær þeim skuli lokið.

10. gr.

Allur kostnaður við skipulagsuppdrætti greiðist að háifu úr ríkissjóði,  að 
hálfu úr bæ jar-  eða hreppssjóði.

11. gr.

S t jórnarráðið  sem ur reglugerð um  alia gerð skipulagsuppdrátta, en full- 
nægja skulu þeir eftirfarandi a tr ið u m :

a. M arkað sje fyrir aliri bagnýtingu bæ jarstæ ðisins,  iiskreitum u ta n b æ ja r 'o g
öðru landi, sem nauðsyniegt kann að vera fyrir atvinnurekstur bæjarins.

b. Á bæ jarstæ ðinu  skai giögglega sýnd skifting bygðar, hvar  hús skuli bygð 
sam stæð, hvar  i sundurlausum  röðum  og hvar dreyfð í smáhýsi. Þ á  skal og 
sýnt, hvar  byggja megi þrílyft hús eða^ hærri, ef ráð er fyrir þeim gert. Þá
skal og eigi að eins m arkað  fyrir götum, heldur og fremri og aftari húsa-
línum, torgum, leikvöllum og því líku. Á s jerstökum  uppdrætli eða uppdrátt- 
um skal sýna skipulag frárenslis og vatnsveitu, að svo miklu leyti, sem gert 
er ráð fyrir slíkum  m annvirk jum .

c. Við gerð skipuiagsins skal vandiega tekið tillit til atvinnu bæ jarbúa , heil- 
brigðis- og þrifnaðarnauðsynja ,  greiðrar umferðar, brunahættu  og fegurðar 
bæjarins. S jerstaklega skal þess gætt, að opinberum og öðrum  helstu bygg- 
ingum sje smekklega skipað, að götur sjeu ekki með lengdarbungum, hali 
hæfilegan halla og lokist á smekklegan hátt. F jar læ gðir  á milli húshliða i 
íbúðargötum  skulu að ja fn að i m iðaðar við það, að hornið milli lár je ttrar 
línu neðst úr gtuggum íbúðarherberg ja  á aðalsólarhlið  húsa og linu frá 
næsta húsm æni, sem ber við loft, sje eigi meira en 26°, nema skipulag bygða 
þorpsins eða halli á bæ jarstæ ðinu geri það ókleiít, en ætið skal m iðað við 
þá húshæð, sem skipulagsuppdráttur gerir ráð fyrir.  Þá skal og leitast við, að 
breytingar á bygða svæðinu skerði ekki óþarflega hagsm uni lóðareigenda.

d. M ælikvarði skipulagsuppdráttar skal eigi m inni en 1 : 2000.
e. Skipulagsuppdrætti skal fylgja skrifleg lýsing, sem skýri frá öllum helstu at- 

r iðu m , sem varða skipulagið og eigi eru auðsæ af uppdráttum, eftir því, sem 
reglugerð um uppdrætti ákveður.

Þ ar  sem um sm áþorp er að ræða, og lítil líkindi þykja til að þau taki 
fljótum fram förum , skal þó st jórnarráðinu  heimiit að ákveða, að uppdrættirnir 
sjeu nokkru einfaldari en h jer  er gert ráð fyrir.

12. gr.

Þegar skipulagsuppdrætti er lokið, skal það opinber'ega auglýs!,  og upp- 
drátturinn, ásam t lýsingu, hafður almenningi í bæ num  til sýnis, eigi skerrur en 1



vikur. E igendum þeirra húsa eða lóða, sem uppdrátturinn b ieytir  tiiíinnanlega, 
skal auk þess send skrifleg tilkynning um það sam tim is. Skulu  þeir hafa  sent 
athugasem dir sinar eða mótmæli til b æ jars t jó rn ar  eða hreppsnefndar áður en 
sýningarfrestur er á enda. Þegar honum  er lokið og leitað hefir verið álits bygg- 
ingar- og veganefnda, þar sem slikar nefndir eru skipaðar, ræ ðir  bæ jarst jó rn  eða 
hreppsnefnd málið og afgreiðir það, með tillögum sinum og athugasem dum , til 
s t jórnarráðsins,  ásam t þeim skýrslum , sem fram hafa  kom ið í m álinu, eða eftir- 
rit af þeim. :

13. gr.

E ft ir  að skipulagsuppdráttur hefir verið lagður fram til sýnis fyrir al- 
menning, m á engin m annvirki gera, sem kom i i bága við hann, nem a st jórnar- 
ráðið hafi auglýst breytingar á honum.

14. gr.

Áður en skipulagsuppdrættir berast s t jórnarráðinu , sknl það hafa skipað 
3 m anna skipulagsnefnd i R ey k jav ik , sem sje st jórninni til aðstoðar,  er dæma 
skal um skipulagsuppdrætti. í  nefndinni skal eiga sæti einn fulllærður húsa- 
m eistari, sem átt hefir kost á að kynna sjer sjerstaklega skipulag erlendra bæ ja,  
einn verkfræðingur og kennarinn í heilbrigðisfræði við háskólann .

Nefndin er skipuð til 5 ára, en heim ilt er að skipa söm u menn á ný i 
nefndina.

St jórnin  ákveður hæfilega þóknun til nefndarm anna fyrir störf  þeirra. 
Þóknun til nefndarm anna og an n ar  kostnaður við nefndina greiðist úr ríkissjóði.

15. gr.

Ja fn ó ð u m  og skipulagsuppdrættir berast s t jórnarráöinu, sendir það þá, á- 
sam t fylgiskjölnm, skipulagsnefnd þeirri, sem ræðir um i 14. gr. Skal hún athuga 
vandlega öll atriði skipulagsins og sjerstaklega a llar  þær breytingartillögur og at- 
hugasemdir, sem bæ jarst jó rn ir  eða hreppsnefndir senda með uppdráttunum, og 
síðan gera rökstuddar tillögur um, á hvern hátt hún álítur skipulagi hvers bæ jar 
best ráðið  til lykta. Tillögunum  skulu fylgja uppdrættir, þar sem þess kann að 
vera þörf.

16. gr.

Hafi skipulagsnefnd gert breytingar á skipulagsuppdrætti einhvers bæ jar,  
skal s t jórnarráðið  senda þær bæði þeim, sem skipulagsuppdráttinn gerðu, og hlut- 
aðeigandi bæ jarst jórn  eða hreppsnefnd til umsagnar. Þá er Ieitað hefir verið end- 
anlegra tillagna skipulagsnefndar, staðfestir s t jórnarráðið  skipulagsuppdráttinn, ef 
það sjer s jer það fært, óbreyttan eða með þeim breytingum, sem það álítur, að 
til bóta sjeu, og fær hann þá gildi sem lögmæt sam þykt fyrir bæinn, þegar er 
hann hefir verið opinberlega auglýstur.

17. gr.
Heimilt er st jórnarráðinu  að ákveða, að ákvæði laga þessara skuli taka 

til kauptúns eða s jávarþorps, þótt ib ú ar sjeu þar  færri en 500, ef hreppsnefnd



óskar þess eða skipulagstiefiid gerir lillögu um það og st jórnarráðinu  þykir 
sjerstök ástæða lil.

Eft irrit a f  uppdráttum yfir kauptún, svo og skipulagsuppdráttum, ásamt 
lýsingum, er þeim fylgja, skal geyma í P jóðsk ja lasafninu .

/ / / . Um breytingar á skipulagi bœja og eflirltl m eð þvi.

18. gr.

E f  eldur eyðir m örgum húsum  sam tim is í kauptúni eða sjávarþorpi, skal 
bæ jarst jórn  (eða  hreppsnefnd) tnfarlaust athuga, hvort ekki sje ástæða til þess 
að gera skipulagsbreytingar á brunasvæ ðinu, og ti lkynna st jórnarráðinu  álit sitt 
og óskir um það.

Hvort heldur sem  bæ jarst jó rn  æskir skipulagsbreytingar eða ekki, skal 
leita um sagnar skipulagsnefndar um málið.

Síðan ú rskurðar st jórnarráðið , hvort breyta skuli skipulaginu eða ekki.

19. gr.

Nú vill bæ jarst jórn  færa út bæ jarstæ ðið , eða að einhverju  leyti breyta 
þvi skipulagi, sem ákveðið er með skipulagsuppdrætti, og skal bún þá senda st jórn- 
arráðinu beiðni um það, ásam t uppdráltum og upplýsingum, sem sýni Ijóslega, 
hverrar breytingar er óskað  og hver nauðsyn beri til hennar. S t jórnarráðið  úr- 
skurðar, bvort breyta skuli skipulaginu eða auka það, eítir að það befir fengið 
umsögn skipulagsnefndar um málið.

• 20. gr.

Nú befir s t jórnarráðið  úrskurðað, að breyta skuli skipulagi bæ jar  eða 
auka það, og skal þá, er um mikilvægar skipnlagsbreytingar er að ræða, haga 
fram kvæm dum  svo sem mælt er fyrir i 8. og 10.— 15. gr, Sm ávægilegar breyt-  
ingar staðfestir st jórnarráðið , ef  meiri hluti skipulagsnefndar fellsl á tillögur bæ j-  
arst jórnar. Allar skipulagsbreytingar skulu auglýstar opinberlega, nem a þær sjeu 
svo lítilfjörlegar, að þær snerti að eins hagsm uni fárra m anna. E f  svo er, nægir 
að bæ jarst jórn  tilkvnni þær brjeflega þeim, sem blut eiga að máli.

21. gr.

Skylt skal öllum bæ jarst jórnum  að geyma vandlega öll sk jöl og upp- 
drætti, sem lúta að skipulagi bæ jarins,  og auka þá eða breyta þeim, ja fn óðu m  
og bygðin eykst eða breytist, svo að ætíð inegi glögglega sjá, hversu bærinn er 
bygður og öll veruleg m annvirki,  sem gerð hafa verið.

22. gr.

S t jórnarráðið  felur húsam eistara eða öðrum  m anni, sem það telur bafa 
nægilega sjerþekkingu á skipulagi bæ ja,  að hafa eftirlit með byggingu hvers 
kauplúns, sem skipulagsuppdráttur er sam þyktur fyrir,  eigi s ja ldnar  en á 5 ára 
fresti. H ann skal rannsaka vandlega, bvort skipulagsákvæðum  er fyllilega blýlt 
og hvort uppdrættir eru varðveittir, au knir  og lagfærðir, svo sem vera ber. I



þeim hscjum, þar sem ekki cr völ á hæfum manni til þess starfs, skal það iram - 
kvæmt af eftirlitsmanni sljói narinnar. A ferðum sinum skal eftirlitsmaður eftir 
föngum íeiðbeina byggingaruetndum og bæ ja is t jó rn u m  um alt, er að skipulagi 
lýtur. Að lokinni eflirlitsferð gefur hann st jórnarráðinu skýrslu um öll þau atriði, 
sem áfátt kann að vera i hverjum  bæ.

Kostnað við eftirlitið skal greiða úr ríkissjóði.

23. gr.

Xú kem ur það í ljós við eftirlit eða á annan hatt, að skipulagsákvæði 
eru brotin, og skal þá st jórnarráðið  gera tafarlausa gangskör að þvi, að m ann- 
virki þau, sem tvím ælalaust fara í bága við skipulagið (svo sem bygt fyrir götu 
eða á svæði, sem ákveðið var, að skyldi vera óbygt), sjeu rifin niður, nem a um 
b ráðab irgða-m annvirk i sje að ræða, t. d. byggingu eftir b æ jarbru na ,  sem stjórn- 
arráðið  hefir fallist á.

Kostnað þann, sem af  slíkum breytingum leiðir, og skaðabæ tur skal 
greiða úr bæjar- eða hreppssjóði.

IV. Um eignarnám og skaðabcelur.

24. gr.

Heimilt skal að taka lóðir og hús eignarnám i, ef þess gerist nauðsyn 
vegna skipulagsins. Um fram kvæ m d eignarnám sins fer sem mælt er fyrir i lögutn 
nr. 61, frá 14. apríl 1917, um fram kvæm d eignarnám s.

25. gr.

Hús og lóðir, sem að meira eða m inna leyti ónýtast við skipulagsgerð, 
skal meta þannig, að ja fn t tillit sje tekið til þess bag naðar og óbagnaðar,  sem 
stafa kann af  skipulaginu, og kom a þá sk aðabæ lu r því að eins til greina, að 
eign hafi í heild sinni rýrnað i verðmæti.

2(5. gr.

Hafi hús eða lóð lýrst svo mjög við skipulagið, að eigi inegi nýta til 
byggingar, getur eigandi krafist, að öll fasteignin sje keypt eftir mati. Pá getur 
og bærinn krafist þess, að honum sjeu seldar, eftir mati, afklippur af  lóðum, 
sem eru minni en svo, að nota inegi til byggingar.

27. gr.

Nú befir skipulag breytl svo lóðum eða viðborfi þeirra á byggingareilum, 
að þær verða óhenlugar til afnota; þá skal bæ jarst jórn  eða hreppsnefnd leitast 
við að fá sam kom ulag rnilli eigendanna um hentugii lóðaskiftingu á reitum. E f  
sam kom ulag  næst ekki, getur bæ jarst jórn  eða hreppsnefnd krafist þess, að ný 
lóðaskifting sje gerð, svo framlega sem s/s eigenda eru því sam þy kk ir  og skipu- 
lagsnefnd styður málið.



28. gr.

Allar skaðabæ tur, svo og þóknun til m atsm anna, skulu greiðast úr bæjar-  
eða breppssjóði, nema um  yfirmat sje að ræða. Þó verður eigi krafist, að skaða-  
bætur sjeu greiddar fyr en sú skipulagsbreyting k em u r til fram kvæ m da, sem 
sk aðabæ turnar eru goldnar fvrir.

29. gr.

Með lðgum þessum er úr gildi feld tnálsgrein A. og B. í 6. gr. laga nr. 
19, 20. okt. 1905, um byggingarsamþyktir.


