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Skipulagsmál 
Samþykkt fyrir skipulags- og bygginganefnd 

Umboð og hlutverk 

1. gr. 

Skipulags- og bygginganefnd Vopnafjarðarhrepps er skipuð af sveitarstjórn og fer hún 
í umboði sveitarstjórnar með þau skipulags- og byggingamál sem henni eru falin eins 
og nánar er kveðið á um í erindisbréfi þessu. 

2. gr. 

Skipulags- og bygginganefnd Vopnafjarðarhrepps er skipuð sjö fulltrúum og jafn 
mörgum til vara. Kjörtímabil fulltrúa miðast við kosningar til sveitarstjórnar. Í 
upphafi kjörtímabils kýs sveitarstjórn formann en á fyrsta fundi nefndarinnar fer fram 
kjör varaformanns og ritara. 

3. gr. 

Hlutverk skipulags- og bygginganefndar Vopnafjarðarhrepps er að fara með 
skipulags- og byggingarmál samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem í gildi eru 
og að hafa eftirlit með að framfylgt sé þeim þáttum á því sviði sem er hlutverk 
sveitarstjórna en ekki annarra er að framfylgja. 

4. gr. 

Ákvarðanir nefndarinnar taka formlega gildi við staðfestingu sveitarstjórnar. Nefndin 
skal vinna á grundvelli starfsmannastefnu sveitarfélagsins og þeirra almennu 
markmiða sem sveitarstjórn setur hverju sinni. 

 

Starfsmenn, fundir og starfshættir 

5.gr. 

Skipulags- og byggingafulltrúi eða starfsmaður embættis er starfsmaður skipulags- og 
bygginganefndar og ber hann ábyrgð á að samþykktum og ákvörðunum hennar sé 
hrint í framkvæmd. Hann undirbýr og situr fundi nefndarinnar og hefur þar málfrelsi 
og tillögurétt. Slökkviliðsstjóri starfar einnig fyrir skipulags- og bygginganefnd og 
hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum nefndarinnar. Sveitarstjóri hefur ennfremur rétt 
til setu á fundum með málfrelsi og tillögurétt. 
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6.gr. 

Skipulags- og byggingafulltrúi eða starfsmaður embættis boðar fundi skipulags- og 
bygginganefndar Vopnafjarðarhrepps í samráði við formann nefndarinnar. Nefndin 
heldur fundi að jafnaði mánaðarlega. Skylt er að boða til fundar ef meirihluti 
aðalmanna í nefndinni æskir þess. 

7.gr. 

Til fundar telst löglega boðað hafi allir nefndarmenn eða varamenn í forföllum 
aðalmanna svo og aðrir sem seturétt eiga á fundinum verið boðaðir með a. m. k. 
sólarhrings fyrirvara og þeim jafnframt greint frá dagskrá fundarins. Að jafnaði skal 
boðað til funda með skriflegu fundarboði og því skal fylgja afrit þeirra erinda sem til 
umfjöllunar eru. Komi upp mál sem krefst skjótrar úrlausnar skipulags- og 
byggingarnefndar getur fyrirvari um fundarboðun verið skemmri. 

8.gr. 

Skipulags- og bygginganefnd getur enga samþykkt eða ályktun gert nema meirihluti 
hennar sitji fund.  Tillaga fellur á jöfnum atkvæðum. Nefndarmaður hefur ekki 
atkvæðisrétt um mál sem varða hann sjálfan eða náið skyldmenni hans og skal hann í 
slíkum tilvikum víkja af fundi. Um hæfi nefndarmanna fer eftir ákvæðum 19. gr. 
sveitarstjórnarlaga. Þeir sem sitja fundi nefndarinnar skulu gæta fyllsta trúnaðar um 
þau einkamál er rædd kunna að vera á fundum. Þagnarskylda helst þó látið sé af 
störfum. 

9. gr. 

Rita skal fundargerðir nefndarinnar í sérstaka fundargerðarbók eða tölvuskrá þær skv. 
gildandi reglum sem sveitarstjórn setur. Í fundargerð skal skrá hvar og hvenær fundir 
eru haldnir og hvenær þeim er slitið. Allar tillögur sem fram eru bornar skulu skráðar 
svo og samþykktir og ályktanir nefndarinnar og skulu allir viðstaddir undirrita 
fundargerðina. Fundargerðarbók, afrit af skýrslum, sendibréfum, teikningum og 
skjölum skipulags- og bygginganefndar, lög og reglugerðir er varða nefndina svo og 
erindisbréf skulu vera tiltæk á öruggum stað á skrifstofu sveitarfélagsins. Skipulags- 
og byggingafulltrúi/starfsmaður embættis skal sjá um að afrit af fundargerðum 
nefndarinnar séu send nefndarmönnum, varamönnum, sveitarstjórn og þeim sem hafa 
seturétt á fundum nefndarinnar. 

Markmið og verkaskipting 

10. gr. 

Markmið skipulags- og bygginganefndar er vinna í anda góðrar og skilvirkrar 
stjórnsýslu og framfylgja ákvæðum laga og reglugerða um skipulags- og 
byggingarmál á þann veg að þau þjóni tilgangi sínum sem best í þágu íbúa 
Vopnafjarðarhrepps. Nefndin skal á sem faglegastan hátt vera sveitarstjórn til 
ráðuneytis í þeim málflokkum sem snerta starfssvið hennar og að sama skapi stuðla að 
aukinni þekkingu almennings á þeim þáttum sem á verksviði nefndarinnar eru.  
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Nefndin skal hafa frumkvæði að gerð og endurskoðun skipulags. Skipulags- og 
bygginganefnd skal ávallt hafa að markmiði í störfum sínum að stuðla að því að ásýnd 
sveitarfélagsins sé til fyrirmyndar, mannvirki í sveitarfélaginu og umhverfi líti sem 
best út og snyrtimennska og góð umgengni sé í heiðri höfð. 

11. gr. 

Skipulags- og bygginganefnd skal í störfum sínum gæta þess að framkvæmd 
skipulags- og byggingarmála verði ávallt í samræmi við gildandi markmið 
aðalskipulags og gildandi deiliskipulagsskilmála hverju sinni. 

12. gr. 

Skipulags- og bygginganefnd skal hafa það markmið, til að auka skilvirkni stjórnsýslu 
Vopnafjarðarhrepps, að nýta sér ákvæði laga og reglugerða um heimildir til skipulags- 
og byggingafulltrúa um fullnaðarafgreiðslu einstakra mála. 

13. gr. 

Skipulags- og bygginganefnd skal leitast við að ná því grundvallarmarkmiði að 
tryggja að ákvarðanir hennar og vinna skuli fyrst og fremst vera í þágu allra íbúa 
sveitarfélagsins sem leggur þær skyldur á herðar fulltrúum í nefndinni að setja ávallt 
almannahagsmuni ofar sérhagsmunum hvort heldur er sínum eigin eða einstakra hópa. 
 
 
Samþykkt í sveitarstjórn Vopnafjarðarhrepps 2010. 


