
Landsskipulag 

Í III. kafla í skipulagslögum nr. 123/2010 er fjallað um landsskipulag. Þar segir m.a. í 10. gr.: 

„Í landsskipulagsstefnu eru samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, byggðamál, 

náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun og er hún útfærð með tilliti til 

skipulags landnotkunar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Til grundvallar landsskipulagsstefnu skal 

leggja markmið laga þessara auk framangreindra áætlana. Þá skal eftir því sem við á hafa svæðis- og 

aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga til hliðsjónar. 

Landsskipulagsstefna skv. 2. mgr. getur tekið til landsins alls, einstakra landshluta og 

efnahagslögsögunnar. Í henni skal ávallt vera uppfærð stefna um skipulagsmál á miðhálendi Íslands.“ 

Við skjótan yfirlestur á landsskipulagsstefnu 2013-2024 er ekki að finna neina áberandi ágalla. 

Sjálfsagt má lengi takast á um orðalag eða áherslur í einstökum efnisþáttum. Þá verður samt að horfa 

til þess að tíminn sem gefinn var til að móta þessa fyrstu landsskipulagsstefnu var skammur. Í því ljósi 

má vera skiljanlegt að sitthvað þarfnist nánari skoðunar við. Það mun svo væntanlega skila sér þegar 

stefnan verður endurskoðuð að tilteknum tíma linum. 

Það sem helst stingur í augun er að áherslur ráðherra ná hugsanlega ekki nægilega vel til allra þeirra 

málaflokka sem lögin kveða á um og samgöngu- og orkumálin eru dæmi um það. Æskilegt hefði verið 

að rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma lægi fyrir, enda hlýtur hún að vera mikilvægur 

hluti af landsskipulagi. Þá verður aftur að vísa til þess að tíminn er naumur sem gefinn er til vinnunnar 

og að ágreiningur hefur verið um margt varðandi nýtingu á orku á vettvangi stjórnmálanna. Það 

dregur samt ekki úr mikilvægi þess að þau mál verði leidd til lykta. Þvert á móti undirstrikar það 

þýðingu þess að stefna og áætlanir í einstökum málaflokkum fái lögformlega stöðu og geti þannig 

stutt við og verið hluti af landsskipulagi. 

Í kafla 1.3.1 er yfirlit um stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokum. Um landnotkun segir m.a.: „Við 

gerð landsskipulagsstefnu tók Skipulagsstofnun saman yfirlit um helstu stefnur  og áætlanir opinberra 

aðila sem fyrir liggja í einstökum málaflokkum á landsvísu og varða landnotkun og skipulagsgerð 

sveitarfélaga, en það eru í allt 24 stefnur og áætlanir. Þetta yfirlit var lagt til grundvallar við mótun 

landsskipulagsstefnunnar og er einnig ætlað að vera sveitarfélögum til leiðbeiningar við 

skipulagsgerð. ......Greining á stefnum og áætlunum stjórnvalda á landsvísu leiðir í ljós að ekki er 

verulegt ósamræmi í þeirri stefnu um landnotkun og nýtingu lands sem sett er fram á mismunandi 

sviðum stjórnsýslunnar. Hins vegar eru fyrir hendi dæmi um ósamræmi um veigamikil atriði á milli 

stefnu stjórnvalda á landsvísu og svæðisbundinnar stefnu um landnotkun. Þannig er í  Svæðisskipulagi 

höfuðborgarsvæðisins 2001-2024  og  Aðalskipulagi Reykjavíkur 2001-2024  gert ráð fyrir að 

Reykjavíkurflugvöllur í Vatnsmýri verði lagður af en  Samgönguáætlun 2011-2024  gerir eins og fyrri 

samgönguáætlanir ráð fyrir að Reykjavíkurflugvöllur verði áfram miðstöð innanlandsflugs.  

Ofangreint dæmi undirstrikar mikilvægi þess að samræmis sé gætt í stefnumótun ríkisins á landsvísu 

og í aðalskipulagi sveitarfélaga og jafnframt að skýrt sé hvaða gildi stefnur og áætlanir ríkisins hafa 

gagnvart skipulagsgerð sveitarfélaga, s.s. þær áætlanir ríkisins sem afgreiddar eru sem þingsályktanir 

frá Alþingi.   

Sem dæmi um misræmi í stefnumótun og stöðu áætlana má nefna annars vegar Samgönguáætlun  

og hins vegar  Kerfisáætlun Landsnets  sem báðar lýsa áformum um þróun veigamikilla grunnkerfa á 

landsvísu en þeim er mjög ólíkt fyrir komið í stjórnsýslunni.“ 



Þarna er bent á tvö mikilvæg atriði sem afar brýnt er að tekið sé á og þetta undirstrikar í reynd 

nauðsyn þess að frá landsskipulagi verði lögformlega gengið með þeim hætti að það sé ekki einungis 

leiðbeinandi, heldur þarf staða þess að vera svo sterk að dæmi eins og að framan greinir verði 

samræmd án undanbragða og að viðkomandi aðilar verði að hlíta ákvæðum landskipulags, þegar 

mismunandi hagsmunir rekast á. Hið sama má raunar segja um búsetumynstur og dreifingu byggðar. 

Augljós dæmi má finna í aðalskipulagi margra sveitarfélaga um að leyfð sé byggð sem alls ekki getur 

talist sjálfbær eða hagkvæm. Ef sjálfbærni á að vera eitt af leiðarljósunum verður á einhverju stigi 

skipulagsmála að vera til vald sem kemur í veg fyrir að unnið sé gegn þeim gildum sem þó eru viðhöfð 

í orði. Þá má nefna línulega innviði s.s. vegi og rafmagnslínur sem eðli málsins samkvæmt þvera oft 

mörg sveitarfélög og varða gjarnan hagsmuni stærri heildar eða samfélagsins alls. Dæmum fjölgar um 

að núverandi fyrirkomulag skipulagsmála valdi erfiðleikum við endurnýjun og þróun slíkra innviða. 

Þetta þýðir í reynd að skipulagsvald sveitarfélaga geti ekki og eigi ekki að vera óheft, heldur þurfi að 

vera hægt að grípa með öruggum og lögbundnum hætti inn í vinnu við aðalskipulag einstakra 

sveitarfélaga þegar almannahagsmunir eru í húfi, hagsmunir sem snerta fleiri en aðeins íbúa 

viðkomandi sveitarfélags. 

Segja má að þetta sé ekki endilega gagnrýni á fyrirliggjandi tillögu að landsskipulagi. Rétt þykir samt 

að benda á þetta og hnykkja á því að hugsanlega sé skynsamlegt að gefa landsskipulagi meira vægi 

með traustari grundvelli í lögum. 
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