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Uppbygging tillögu að landsskipulagsstefnu

Undir hverju af viðfangsefnunum fjórum er fyrst 
sett fram eitt yfirmarkmið og síðan markmið sem 
varða einstaka efnisþætti eða málaflokka.

Hverju markmiði er síðan fylgt eftir með aðgerðum 
eða leiðum sem ætlað er að stuðla að framfylgd 
viðkomandi markmiðs. 

Greinargerð: Í greinargerð með tillögu að 
landsskipulagsstefnu eru m.a. skýringar við einstakar 
greinar stefnunnar og umhverfismat.

Fylgiskjal: Skýrslan Skipulagsmál á Íslandi 2014, 
Lykilmælikvarðar og fyrirliggjandi áætlanir er fylgiskjal 
með tillögu að landsskipulagsstefnu.



Til grundvallar landsskipulagsstefnu

Í landsskipulagsstefnu er eftirfarandi lagt til grundvallar auk 
markmiða skipulagslaga:

 Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að sjálfbærri 
þróun.

 Að skipulag byggðar og landnotkunar sé sveigjanlegt og stuðli 
að seiglu gagnvart samfélags- og umhverfisbreytingum.

 Að skipulag byggðar og landnotkunar stuðli að lífsgæðum 
fólks.

 Að skipulag byggðar og landnotkunar styðji samkeppnishæfni 
landsins alls og einstakra landshluta.



Tillaga að landsskipulagsstefnu – dæmi um framsetningu



Stefna um skipulag á miðhálendi Íslands

Yfirmarkmið 

• Staðinn verði vörður um náttúru og landslag miðhálendisins vegna 
náttúruverndargildis og mikilvægis fyrir ferðaþjónustu og útivist 

• Uppbygging innviða á miðhálendinu taki mið af sérstöðu þess

Markmið - yfirlit 

• Víðerni og náttúrugæði

• Ferðaþjónusta í sátt við náttúru og umhverfi

• Samgöngur í sátt við náttúru og umhverfi

• Sjálfbær nýting orkulinda

• Trygg fjarskipti í sátt við náttúru og umhverfi

• Skipulag með tilliti til náttúruvár



Stefna um skipulag í dreifbýli

Yfirmarkmið

• Skipulag í dreifbýli gefi kost á fjölbreyttri nýtingu lands, svo sem til ræktunar, 
ferðaþjónustu og útivistar, í sátt við náttúru og landslag

Markmið - yfirlit 

• Sjálfbær byggð í dreifbýli

• Umhverfis- og menningargæði

• Sjálfbær nýting landbúnaðarlands

• Ferðaþjónusta í sátt við náttúru og umhverfi

• Orkumannvirki í sátt við náttúru og umhverfi

• Sjálfbærar samgöngur

• Trygg fjarskipti í sátt við umhverfið

• Skipulag með tilliti til náttúruvár og loftslagsbreytinga



Stefna um búsetumynstur og dreifingu byggðar

Yfirmarkmið

• Þróun þéttbýlis og fyrirkomulag byggðar stuðli að sjálfbærni með áherslu á 
gæði í hinu byggða umhverfi og markvissu og samþættu skipulagi byggðar og 
samgangna

Markmið – yfirlit

• Heildstætt búsetumynstur og jafnvægi í byggðaþróun

• Sjálfbært skipulag þéttbýlis

• Gæði hins byggða umhverfis

• Samkeppnishæf samfélög og atvinnulíf

• Sjálfbærar samgöngur

• Trygg fjarskipti í sátt við umhverfið

• Náttúruvá og loftslagsbreytingar



Stefna um skipulag á haf- og strandsvæðum

Yfirmarkmið 

• Skipulag haf- og strandsvæða veiti grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu um leið og 
viðhaldið verði mikilvægum auðlindum hafsvæða við Ísland

Markmið - yfirlit 

• Sjálfbær nýting auðlinda

• Skýr og skilvirk stjórnsýsla skipulagsmála

• Svæðisbundin skipulagsgerð



Almennt um framfylgd landsskipulagsstefnu 

Skipulagsgerð sveitarfélaga

Landsskipulagsstefnu er fyrst og 
fremst framfylgt í gegnum 
skipulagsáætlanir sveitarfélaga 
(svæðis-, aðal- og deiliskipulag). 
Hún getur einnig haft áhrif á 
áætlanir stjórnvalda í einstökum 
málaflokkum sem varða 
landnotkun 

Önnur verkefni stjórnvalda

Í landsskipulagsstefnu eru einnig 
skilgreind verkefni, svo sem 
leiðbeiningar- eða þróunarverkefni, til 
að hrinda tilteknum markmiðum 
stefnunnar í framkvæmd



Aðalskipulag - framfylgd gildandi skipulags eða endurskoðun

Lykilstjórntæki sveitarstjórnar til að stýra þróun í 
sveitarfélaginu og til að fylgja eftir og útfæra 
landsskipulagsstefnu.

Sveitarstjórnir taka ákvörðun í upphafi nýs kjörtímabils 
um það hvort þörf er á endurskoðun aðalskipulags.

– Gildandi aðalskipulag góð leiðsögn til framtíðar?

– Samræmi við áætlanir á lands- og svæðisvísu

– Nýjar áskoranir



1.1 Víðerni og náttúrugæði

 Sveitarfélög marki stefnu um vernd víðerna og náttúrugæða á grundvelli á 
kortlagðra víðerna og vistgerðarkorta.

 Útfæri stefnu um sjálfbæra gróðurframvindu, til dæmis með stefnu um 
landgræðslu og landgræðslusvæði.



 Sveitarfélög útfæri stefnu um uppbyggingu 
ferðamannaaðstöðu. 

1.3 Samgöngur í sátt við náttúru og umhverfi

 Sveitarfélög marki stefnu um þjóðvegi í samráði við 
Vegagerðina og aðra vegi samkvæmt sérstökum 
gagnagrunni á landsvísu um aðra vegi. 

 Taki afstöðu til lendingarstaða þyrla og flugvéla og 
marki stefnu um kyrrlát svæði til að tryggja 
óbyggðaupplifun án vélknúinnar umferðar. 

1.2 Ferðaþjónusta í sátt við náttúru og umhverfi



2.1 Sjálfbær byggð í dreifbýli

 Sveitarfélög styðji og styrki viðkomandi byggðarlag 
með því að beina vexti að þeim kjörnum sem fyrir 
eru. 

2.2.1 Byggð falli að landslagi og náttúru

 Marki stefnu um gæði og yfirbragð byggðar með 
hliðsjón af sérstæðri menningu og náttúru í 
byggðarlaginu.

2.3 Skipulag landbúnaðarlands

 Marki stefnu um landbúnaðarland á grundvelli 
flokkunar landbúnaðarlands, landslagsgreiningar 
og vistgerðarflokkunar. 



3.2.1 Vöxtur þéttbýlisstaða inn á við

 Sveitarfélög skilgreini vaxtarmörk með það að 
markmiði að efla viðkomandi stað, svo sem með 
blöndun byggðar og endurskipulagningu vannýttra 
svæða.

3.2.2 Hagkvæm uppbygging

 Stefna um íbúðar- og atvinnuhúsnæði taki mið af 
fyrirsjáanlegum þörfum samfélagsins og 
lýðfræðilegum breytingum til framtíðar.

3.3.1 Gæði byggðar og bæjarrýma

 Setji stefnu um mælikvarða byggðar, 
byggðamynstur og samspil byggðar, bæjarrýma og 
ferðamáta.



Skipulag haf- og strandsvæða veiti grundvöll fyrir fjölbreyttri nýtingu 
um leið og viðhaldið verði mikilvægum auðlindum hafsvæða við Ísland

 Sjálfbær nýting

 Skýr og skilvirk stjórnsýsla

 Svæðisbundin skipulagsgerð



Landsskipulagsstefna - önnur verkefni stjórnvalda

Hálendið
 Kortlagning víðerna
 Kortlagning mannvirkja og þjónustu
 Mat á þörf fyrir uppbyggingu 

ferðaþjónustumannvirkja
 Kortagrunnur um vegi á miðhálendinu
 Nánari stefnumótun um vegakerfi 

miðhálendisins
 Umhverfismat virkjunarkosta
 Umhverfismat orkuflutningskosta

Dreifbýlið
 Flokkun landbúnaðarlands
 Skipulag vindorkunýtingar
 Kortagrunnur um vegi á láglendi

Búsetumynstur
 Greining vinnusóknar- og 

þjónustusvæða
 Upplýsingar um húsnæðismál
 Úrlausn ágreiningsmála um innviði
 Mælikvarðar fyrir fjarskipti

Haf- og strandsvæði
 Öflun upplýsinga um vernd og 

nýtingu
 Skilgreining á strandlínu
 Endurskoðun landnotkunarflokka á 

hafnar- og iðnaðarsvæðum
 Svæðisbundin skipulagsgerð



Landsskipulagsstefna 2015-2026 - Tillaga til kynningar

Frestur til að koma að skriflegum athugasemdum er til 13. febrúar 2015

Allir sem þess óska geta gert athugasemdir við tillöguna og umhverfismat hennar 

Athugasemdum skal skilað bréflega til Skipulagsstofnunar, með tölvupósti á 
netfangið landsskipulag@skipulagsstofnun.is eða um athugasemdagátt á vef 
landsskipulagsstefnu www.landsskipulag.is

http://www.landsskipulag.is/

