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SAMÞYKKT 
um breytingu á samþykkt um stjórn Garðabæjar 

og fundarsköp bæjarstjórnar, nr. 773/2013. 
 

1. gr. 
44. gr. samþykktarinnar verður svohljóðandi: 

Fullnaðarafgreiðsla mála. 
Í því skyni að stuðla að hagræðingu, skilvirkni og hraðari málsmeðferð getur bæjarstjórn 

ákveðið með viðauka við samþykkt þessa að fela nefnd, ráði eða stjórn á vegum Garðabæjar 
fullnaðarafgreiðslu mála sem ekki varða verulega fjárhag bæjarsjóðs nema lög eða eðli máls mæli 
sérstaklega gegn því. Slík mál mega ekki varða fjárhag bæjarins umfram það sem kveðið er á um í 
fjárhagsáætlun. 

Á sama hátt og með sömu skilyrðum og getur í 1. mgr. er bæjarstjórn heimilt að fela öðrum 
aðilum innan stjórnsýslu Garðabæjar fullnaðarafgreiðslu mála. Bæjarstjórn, bæjarráð eða hlutað-
eigandi nefnd skal hafa eftirlit með afgreiðslu mála samkvæmt þessari málsgrein og kalla eftir 
reglulegum skýrslum um ákvarðanir sem teknar eru á grundvelli hennar. 

Sá aðili sem fengið hefur framselt vald til fullnaðarafgreiðslu skv. 2. mgr., eða þriðjungur 
fulltrúa ef um nefnd, ráð eða stjórn er að ræða, sbr. 1. mgr., getur ávallt óskað eftir því að bæjar-
stjórn, bæjarráð eða viðkomandi nefnd, skv. samþykktum um stjórn Garðabæjar og fundarsköp 
bæjarstjórnar, taki ákvörðun í máli. 

Þegar bæjarstjórn neytir heimildar skv. 1. mgr. skal jafnframt kveðið á um það hvernig fara 
skuli með endurupptöku mála sem hljóta afgreiðslu samkvæmt þessum ákvæðum. 

 
2. gr. 

Við samþykktina bætast tveir viðaukar um fullnaðarafgreiðslu nefnda eða annarra aðila innan 
stjórnsýslu Garðabæjar í samræmi við heimildir í 44. gr. samþykktarinnar, sbr. 42. gr. sveitar-
stjórnarlaga nr. 138/2011. 

Viðaukarnir varða fullnaðarafgreiðslu á eftirtöldum málefnasviðum: 
1. íþrótta- og tómstundaráði, menningar- og safnanefnd, mannréttinda- og forvarnanefnd, 
2. skipulagsstjóra. 
Viðaukarnir eru birtir með samþykkt þessari. 
 

3. gr. 
Samþykkt þessi sem bæjarstjórn Garðabæjar hefur sett skv. ákvæðum 9. og 18. gr. sveitar-

stjórnarlaga nr. 138/2011 staðfestist hér með til að öðlast þegar gildi. 
 

Innanríkisráðuneytinu, 3. janúar 2017. 
 

F. h. r. 
Hermann Sæmundsson. 

Stefanía Traustadóttir. 
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VIÐAUKI I 
Um fullnaðarafgreiðslur fastanefnda  

án staðfestingar bæjarráðs eða bæjarstjórnar. 
 

1. gr. 
Mannréttinda- og forvarnanefnd, íþrótta- og tómstundaráð og menningar- og safnanefnd 

afgreiða, án staðfestingar bæjarráðs eða bæjarstjórnar, eftirtalin verkefni samkvæmt heimild í 1. mgr. 
42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og 1. mgr. 44. gr. samþykktar þessarar. 

Styrkveitingar innan ramma fjárhagsáætlunar bæjarins til einstaklinga, félagasamtaka eða ann-
arra lögaðila í þeim málaflokkum sem undir hverja nefnd heyra. 

 
2. gr. 

Afgreiðslur nefndanna samkvæmt 1. gr. viðauka þessa skulu lagðar fram til kynningar á næsta 
reglulega fundi bæjarráðs. 

 
3. gr. 

Óski aðili frekari rökstuðnings vegna afgreiðslu nefnda eða komi hann á framfæri kvörtun skal 
honum leiðbeint um réttarstöðu sína, meðal annars um heimild til að óska endurupptöku máls í 
bæjarráði með hliðsjón af 24. gr. stjórnsýslulaga, eftir því sem við á. Telji bæjarráð að skilyrði um 
endurupptöku séu fyrir hendi skal viðkomandi nefnd taka málið upp að nýju. 

 
 

VIÐAUKI II 
Um embættisafgreiðslur skipulagsstjóra. 

1. gr. 
Skipulagsstjórinn í Garðabæ afgreiðir án staðfestingar skipulagsnefndar þau mál sem talin eru 

upp í 2. gr. þessa viðauka og falla undir skipulagslög nr. 123/2010, með síðari breytingum og skil-
greind eru sem verkefni sveitarstjórna í lögunum, sbr. heimild í 2. mgr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 
138/2011 og 2. mgr. 44. gr. samþykktar þessarar. 

 
2. gr. 

Skipulagsstjóra er heimilt að afgreiða eftirtalin mál á afgreiðslufundum sínum, sbr. 1. gr.: 
a) Skipulagsstjóra er heimilt að ákveða að grenndarkynna tillögur að óverulegum breytingum á 

deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr. og byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd 
sem er í samræmi við landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu 
hverfi og þar sem deiliskipulag liggur ekki fyrir skv. 1. mgr. 44. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Heimilt er að fresta afgreiðslu slíkra erinda þegar fyrir liggur ákvörðun bæjarráðs 
um að hefja vinnu við deili- eða hverfaskipulag fyrir viðkomandi svæði. Slíkur frestur skal 
vera að hámarki eitt ár frá umsókn en skipulagsstjóra er þó heimilt að ákveða lengri frest 
enda sé um að ræða málefnalegar ástæður. 

b) Skipulagsstjóra er heimilt að afgreiða tillögur að óverulegum breytingum á deiliskipulagi til 
Skipulagsstofnunar samkvæmt 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga, hafi engar athugasemdir borist 
við grenndarkynningu. 

c) Skipulagsstjóra er heimilt að afgreiða tillögu um óverulega breytingu á deiliskipulagi til 
Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. mgr. 44. gr. skipulagslaga. 

d) Skipulagsstjóra er heimilt að senda Skipulagsstofnun samþykkta deiliskipulagsbreytingu 
sem auglýst hefur verið og engar athugasemdir borist við og birta auglýsingu um samþykkt 
hennar í B-deild Stjórnartíðinda skv. 42. gr. skipulagslaga nema skipulagsnefnd eða bæjar-
ráð ákveði annað. 

e) Skipulagsstjóra er heimilt við útgáfu framkvæmda- og byggingarleyfa að heimila að vikið sé 
frá ákvæði 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga, sbr. 3. mgr. sömu greinar þegar um svo óveruleg 
frávik er að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, 
skuggavarp eða innsýn. 
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f) Skipulagsstjóra er heimilt að stytta tímabil grenndarkynningar samkvæmt 1. ml. 3. mgr. 44. 
gr. skipulagslaga ef þeir sem hagsmuna eiga að gæta hafa lýst skriflega yfir með áritun sinni 
á kynningargögn áður en fjórar vikur eru liðnar að þeir geri ekki athugasemd við skipulags-
tillöguna eða hina leyfisskyldu framkvæmd. 

g) Skipulagsstjóra er heimilt að framsenda, vísa frá eða synja erindum og veita umsagnir um 
erindi sem beint er til skipulagsnefndar og eru bersýnilega í ósamræmi við skipulagsáætl-
anir. 

 
3. gr. 

Afgreiðslur skipulagsstjóra á framangreindum málum skulu lagðar fram til kynningar á næsta 
reglulega fundi skipulagsnefndar. 

 
4. gr. 

Skipulagsstjóri getur ávallt vísað máli skv. 2. gr. til afgreiðslu skipulagsnefndar. Ef ætla má að 
aðili máls muni ekki sæta niðurstöðu skipulagsstjóra skal skipulagsstjóri vísa málinu til afgreiðslu 
skipulagsnefndar. 

 
5. gr. 

Um afgreiðslu skipulagsstjóra gilda eftir því sem við á ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010, með 
síðari breytingum, ákvæði reglugerða sem settar eru á grundvelli laganna og samþykkta bæjar-
stjórnar er til þeirra taka. 

 
6. gr. 

Óski aðili frekari rökstuðnings vegna afgreiðslu skipulagsstjóra skv. 2. gr., skal fara með málið 
samkvæmt V. kafla stjórnsýslulaga. Óski aðili eftir endurupptöku máls skal honum leiðbeint um 
heimild til að óska eftir því hjá bæjarráði, sbr. 24. gr. stjórnsýslulaga. Telji bæjarráð að skilyrði um 
endurupptöku séu fyrir hendi skal skipulagsnefnd taka málið upp að nýju. 

Þá skal aðila máls leiðbeint um rétt sinn til að skjóta málinu til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála innan mánaðar frá birtingu deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda, sbr. 52. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

__________ 
 

B-deild – Útgáfud.: 18. janúar 2017 
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