
11<1. 278. Frum varp

til laga um viðauka við  lög nr. 55, 27. júni 1921, um skipulag kauptúna og 
sjávarþorpa.

Frá allsherjarnefnd.

1. gr.

Aftan við  9. gr. bætist ný málsgrein, svo h ljóðan d i:



Frá þvi stjórnarráðið heíir ákveðið, að gera skuli skipulagsuppdrált og 
til þess honum er lokið, skal bæjar- eða hreppssljórn skylt að leita umsagnar 
skipulagsnefndar um öll m eiri háttar skipulagsatriði, svo sem nýjar götur og 
opin svæði, ö ll hús og m eiri háttar m annvirki, sem áform að er að gera, svo 
framarlega, sem vafi getur leik ið á, hvar eða hvernig þau skuli sett. E f ekki 
næst samkomulag m illi bæjar- eða hreppsstjórnar og skipulagsnefndar um 
einhver atriði, má ekki byrja á verkinu fyr en fenginn er úrskurður stjórnar- 
ráðsins.

2. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað.

G r e i n a r g e r ð .

Frv. þetta er flutt samkvæmt beiðni atvinnumálaráðherra, og fylgdi 
þvi svo hljóðandi greinargerð:

Það hefir kom ið í Ijós, að alllangur tím i getur liðið frá þvi að tekið 
er að vinna að skipulagi bæjar og til þess uppdráttur er staðfestur. Stafar 
þetta einkum af þvi, bve lítinn tima húsameistari hefir haft til þess að vinna 
að uppdráttunum. Á  þessum tima eru oft bygð m örg hús og m annvirki i 
bænum, sem geta kom ið algerlega í bága v ið  fyrirhugað skipulag. Bæjarstjórn- 
ir hafa yfirleittt verið fúsar til þess að fara eftir leiðbeiningum  skipulagsnefnd- 
ar, en þó hefir borið út a f því. Vegna þess að hjer getur oft verið  að ræða 
um þýðingarm ikil skipulagsatriði, þá virðist nauðsyn bera til þess, að leita 
megi úrskurðar stjórnarráðsins um deiluatriði, þv i skipulagsnefnd hefir ekkert 
vald til þess að taka í tadmana eftir núgildandi lögum. M eð einu húsi má 
því ónýta skipulagsuppdrátt, sem heita má að sje fullgerður.


