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Umsögn Hafnarfjarðarbæjar um skýrslurnar "landsskipulagsstefna 2013-2024 lokagerð" og 

"umhverfiskýrsla landsskipulagsstefnu 2013-2024 lokagerð". 

 

Eftirfarandi umsögn var samþykkt í Skipulags- og byggingarráði Hafnarfjarðar 16.10.2012: 

Hafnarfjarðarbær tekur undir þær áherslur sem fram koma varðandi umhverfismál, sjálfbærar 

samgöngur, félagslega og efnahagslega þætti, sem eru í allflestum atriðum samhljóða stefnumörkun 

sem fram kemur í Aðalskipulagi Hafnarfjarðar. 

Í umsögn Hafnarfjarðarbæjar um samgönguáætlun komu þó fram atriði sem vert er að hafa í huga 

varðandi landsskipulagsstefnu: „Bent skal á að þó svo að bættar samgöngur gefi möguleika á að dreifa 

byggð, hvetur það til notkunar einkabílsins á kostnað almenningssamgangna, sem leiðir til ójafnræðis 

varðandi tekjulága þjóðfélagshópa. Þess vegna þarf að huga að jafnræði með hliðsjón af tekjuhópum 

og búsetu og athuga jafnræði með tilliti til búsetu innan og utan þéttbýlis.“  

Í umsögn Hafnarfjarðarbæjar er ennfremur talin „jákvæð sú áhersla að tvinna saman skipulag 

landnotkunar og samgangna, og nefnt er að á samráðs- og hugarflugsfundum með sveitarfélögum utan 

höfuðborgarsvæðisins hafi verið almennt kallað eftir frekari aðkomu Vegagerðarinnar að 

skipulagsmálum og samþættingu samgönguáætlana ríkisins og skipulagsáætlana sveitarfélaga.“  

Í umsögn Hafnarfjarðarbæjar er tekið fram að „þar beri að hafa í huga að hagkvæmni er ekki einfalt 

hugtak. Hagkvæmt fyrir hvern og á kostnað hvers, og hvernig er hagkvæmnin mæld? Svo nefnd 

kostnaðar/ábatagreining hefur verið gagnrýnd af þessum sökum, og skilgreina þarf þarfir 

samfélagsins, öryggi vegfarenda og umhverfissjónarmið að leiðarljósi á móti fjárhagslegri hagkvæmni 

samgöngunetsins.“  

Skipulags- og byggingarráð tekur undir það sem fram kemur í kafla 1.3.1 að þörf sé á að samræma 

betur stefnu ólíkra stjórnvaldseininga hvað varðar einstaka málaflokka . Æskilegt væri t.d. að 

samræma stefnu varðandi samgöngukerfi og flutningskerfi raforku innan landshluta og á landinu í 

heild sinni. 

Skipulags- og byggingarráð fagnar áherslum sem fram koma varðandi verndun náttúru á 

miðhálendinu. 

Þá tekur skipulags- og byggingarráð undir þær áherslur sem fram koma í leiðarljósi varðandi 

Búsetumynstur og dreifingu byggðar í kafla 2.2.1 og markmið í kafla 2.2.2 Uppbygging og verndun 

ásamt þeim leiðum sem þar eru lagðar til. Skipulags- og byggingarráð tekur sömuleiðis undir markmið 

í kafla 2.2.3 Samgöngur, veitukerfi, nærþjónusta og vinnusókn ásamt þeim leiðum sem þar eru lagðar 

til og kafla 2.2.4 Landbúnaður, menningarlandslag og ásýnd lands. 

Ekki er gerð athugasem við umhverfisskýrsluna. 
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