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1. ÞÁTTTAKA

2. SJÓNARMIÐ UMSAGNARAÐILA OG VIÐBRÖGÐ VIÐ ÞEIM
2.1 YFIRLIT

2.2 HÚNAVATNSHREPPUR

2

Tekið er undir þau sjónarmið að hnitsetning merkja fasteigna sé stórt verkefni sem mun taka langan
tíma að vinna. Ljóst er að hlutverk sveitarfélaga í þeirri vinnu verður mikilvægt. Í frumvarpsdrögum
(mál nr. 91/2021 í samráðsgátt) er lögð áhersla á skýra og samræmda málsmeðferð og framkvæmd
hnitsettra merkjalýsinga sbr. kafla I.A., Merki fasteigna. Ekki er gert ráð fyrir að vinna eða kostnaður
fyrir sveitarfélög eða landeigendur aukist frá því sem nú er. Að svo stöddu liggur ekki fyrir að fara í
sérstakt átaksverkefni eins og Húnavatnshreppur leggur til. Samkvæmt bráðabirgðaákvæði í
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frumvarpinu er gert ráð fyrir að farið verið yfir reynslu af framkvæmd reglnanna innan þriggja ára frá
gildistöku.

2.3 LANDGRÆÐSLAN

Í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum er horfið frá þeirri leið núgildandi laga um landamerki að skylda
landeigendur til að setja merki, svo sem með girðingum, skurðum eða vörðum. Þess í stað er lögð
áhersla á hnitsetningu merkja og gerð merkjalýsinga sbr. kafla I.A., Merki fasteigna.

2.4 SKIPULAGSSTOFNUN

Í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum eru 47. gr. og 2.-3. mgr. 48. gr. skipulagslaga felldar brott. Hins vegar
er haldið eftir 1. mgr. 48. gr. laganna um að samþykki sveitastjórnar þurfi til breytinga á merkjum
fasteigna eða uppskiptingar þeirra í ljósi þess að sveitarfélög fara með skipulagsvaldið. Ákvarðanir
sveitarfélaga í þessum efnum eru kæranlegar til úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál.
Þessari verkaskiptingu er haldið til haga í 6. gr. b. frumvarpsins.

2.5 SÝSLUMANNAFÉLAG ÍSLANDS

Í fyrirliggjandi frumvarpsdrögum er leitast við að skýra og styrkja hlutverk sýslumanna við úrlausn
deilumála um merki fasteigna með áherslu á sáttameðferð. Sett eru fram nokkuð ítarleg ákvæði í því
efni.
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3. NÆSTU SKREF
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