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Umsögn um tillögu að landsskipulagsstefnu 2013-2024 
 

 

 

Skipulagsstofnun hefur óskað eftir umsögn Reykjavíkurborgar um tillögu að 

landsskipulagsstefnu 2013-2024 og þarf umsögnin að hafa borist Skipulagsstofnun eigi síðar 

en 20. nóvember 2012. 

 

Um er að ræða eftirfarandi skjöl: 

 

1) Landsskipulagsstefna 2013-2024.  Tillaga til auglýsingar.  Miðhálendið, 

búsetumynstur og skipulag haf- og strandsvæða 

2) Umhverfisskýrsla með tillögu að landsskipulagsstefnu 

3) Yfirlit um stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða landnotkun 

(fylgiskjal) 

4) Greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála (fylgiskjal) 

5) Greinargerð um stöðu haf- og strandsvæðaskipulags (fylgiskjal) 

6) Ferðamennska á miðhálendi Íslands:  Staða og spá um framtíðarhorfur 

 

Lagaákvæði um landsskipulag 

Um landsskipulag er fjallað í III.kafla skipulagslaga nr. 123/2010.  Sá kafli er tvær lagagreinar 

og fjallar sú fyrri (10.gr.) almennt um landsskipulagsstefnu og sú síðari (11.gr.) um 

málsmeðferð.  Rétt er að hafa í huga að að þessu sinni er einungis um samráðsferli að ræða.  

Þegar endanlegar tillögur Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu liggja fyrir verða þær 

auglýstar með athugasemdafresti. 

 

Fram kemur í 4.mgr. 10.gr. að sveitarfélög skuli taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð 

skipulagsáætlana eða breytinga á þeim og eftir því sem við eigi samræma þær 

landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. Telji sveitarstjórn að ekki beri 

að taka mið af samþykktri landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlunar skuli hún gera 

rökstudda grein fyrir því og skal rökstuðningurinn fylgja með tillögu að skipulagsáætlun 

þegar hún er send Skipulagsstofnun. 

 

Umfjöllun um Reykjavík í fyrirliggjandi tillögu 

Enda þótt Reykjavík sé langfjölmennasta sveitarfélag landsins heyrir mjög lítill hluti Íslands 

undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur. Reykjavík kemur því tiltölulega lítið við sögu í 

fyrirliggjandi tillögu að landsskipulagi. Rétt er þó að vekja athygli á eftirfarandi: 

 

Á bls. 8 í Landsskipulagsstefnu 2013-2024 (tillaga til auglýsingar) er fjallað í sérstökum kafla 

um forsendur landsskipulagsstefnunnar og veitt yfirlit um stefnu stjórnvalda í einstökum 

málaflokkum sem varða landnotkun.  Þar segir m.a. 

 

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 



  

bls. 2 

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. 

 

Á bls. 15 í Yfirliti um stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða landnotkun 

(fylgiskjal með landsskipulagsstefnu 2013-2024) segir á bls. 15 í kafla sem nefnist 

Grunnkerfi: 

 

Hvað heildarsamhengi samgangna á landsvísu varðar er gert ráð fyrir styttingu ferðatíma, 

uppbyggingu vega með bundnu slitlagi og gerð jarðganga til að leysa af hólmi erfiða 

fjallvegi, skapa betri skilyrði fyrir jákvæða byggðaþróun og eflingu einstakra atvinnu- og 

þjónustusvæða.  Enn fremur er gert ráð fyrir því að tryggt verði að Reykjavíkurflugvöllur geti 

áfram þjónað hlutverki sínu á fullnægjandi hátt og að atvinnulífi verði skapað aðgengi að 

greiðum og hagkvæmum vöruflutningum að markaðssvæðum.  Jafnframt verði unnið að 

styttingu flutningaleiða. (undirstrikun umsagnaraðila). 

 

Á bls. 23 í sama riti segir m.a.:  Í kafla 3.1 um greiningu á stefnum og áætlunum kemur fram 

að ekki hafi verið greint verulegt ósamræmi milli einstakra áætlana á landsvísu. Hið sama á 

ekki við þegar skoðaðar eru annars vegar áætlanir á landsvísu og hins vegar 

aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga. Nokkur nýleg dæmi eru um ósamræmi, svo sem misræmi 

í stefnumörkun um Reykjavíkurflugvöll í Samgönguáætlun 2011-2022 og Aðalskipulagi 

Reykjavíkur 2001-2024. Samgönguáætlun gerir ráð fyrir flugvelli í Vatnsmýri til framtíðar en 

aðalskipulagið gerir ráð fyrir að flugvöllurinn víki í áföngum. 

 

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

landsvísu og í aðalskipulagi sveitarfélaga og þörfina fyrir samtal milli þessara tveggja 

stjórnsýslustiga. Þessu tengt vakna einnig spurningar um gildi þingsályktana og ólíka 

lögformlega stöðu einstakra áætlana eins og Samgönguáætlunar, Verndar- og 

nýtingaráætlunar og Náttúruverndaráætlunar, t.d. á skipulagsgerð sveitarfélaga. 

 

Aftast í sama riti er að finna viðauka.  Í þessum viðauka er að finna markmið úr hinum ýmsu 

áætlunum sem unnið er með í ritinu. Einn kafli viðaukans (bls. 33) nefnist “Samgöngur, vegir 

og stígar.”  Þar segir á einum stað:  “Tryggt verði  að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað 

hlutverki sínu á fullnægjandi hátt” og vísað til gildandi samgönguáætlunar ríkisins. 

 

 

Umsögn 

Vegna umfjöllunar á bls. 8 í Landsskipulagsstefnunni um ósamræmi milli stefnu 

samgönguáætlunar 2011-2022 (ranglega sögð til 2024 í textanum) og gildandi aðalskipulags 

2001-2024 Reykjavíkur varðandi framtíð flugvallar í Vatnsmýri er gerð eftirfarandi 

athugasemd:  



  

bls. 3 

Í samgönguáætlun er vissulega lögð áhersla á að Reykjavíkurflugvöllur geti áfram þjónað 

innanlandsflugi á fullnægjandi hátt. Í samþykktri þingsályktun er hinsvegar ekki tiltekið að 

Reykjavíkurflugvöllur skuli vera í Vatnsmýri. Áætlunin útilokar þar með ekki aðra 

staðsetningu hans innan Reykjavíkur eða á höfuðborgarsvæðinu. Á bls. 23 í Yfirliti um 

stefnu…, er hinsvegar fullyrt að samgönguáætlun geri ráð fyrir flugvelli í Vatnsmýri til 

framtíðar og það þrátt fyrir að um tímabunda áætlun til 2022 sé að ræða. Þetta þarf að leiðrétta 

í greinargerð landskipulagsstefnu og í fylgiskjali hennar. 

Í þessu samhengi er einnig minnt á að samgönguáætlun gerir ráð að fram fari viðræður milli 

ríkis og borgar um framtíð flugvallarins á fyrsta tímabili samgönguáætlunar.  

Reykjavíkurborg vill undirstrika að stefna borgarinnar er óbreytt varðandi framtíð flugvallar í 

Vatnsmýri. Stefna sem hefur legið fyrir í yfir 10 ár og lá fyrir þegar undirbúningur 

samgönguáætlunar 2011-2022 hófst. Í tillögu að nýju aðalskipulagi til ársins 2030 er lögð 

áhersla á að skerpa á tímasetningum og ákvörðunum um lokun flugvallarins. Væntanlegar 

viðræður við ríkið, sbr. ákvæði samgönguáætlunar, um framtíð innanlandsflugsins eru liður í 

því að skýra frekar  þessa stefnumörkun. Í samgönguáætlun er einnig gert ráð fyrir félags- og 

hagfræðilegri úttekt á framtíð innanlandsflugsins og ber að fagna því. Jafnhliða því er rétt að 

minna á niðurstöður hinna umfangsmiklu úttekta samráðsnefndar ríkis og borgar frá 2007. 

Reykjavíkurborg tekur undir leiðarljós og megin markmið sem koma fram í 

landsskipulagsstefnunni varðandi búsetumynstur og dreifingu byggðar; „Skipulag byggðar 

styður við fjölbreyttan ferðamáta og greiðar og öruggar samgöngur og góð tengsl eru á milli 

íbúða, atvinnusvæða og náttúrusvæða….“ (33); „Að skipulagi byggðar sé þannig hagað að 

hugað sé að hagkvæmni við uppbyggingu, viðhald og rekstur grunnkerfa….“; „Að skipulag 

byggðar stuðli að fjölbreyttum og vistvænum ferðamátum og góðum tengslum á milli íbúða 

og þjónustu…“ (bls. 36).  Einnig er tekið undir sjónarmið sem koma fram í kafla um 

umhverfisáhrif byggðamynsturs um að „samfelld og þétt byggð getur stuðlað að breyttum 

ferðavenjum með aukinni notkun almenningssamgangna og fjölgun hjólandi og gangandi.“  

Þessi markmið ríma vel við markmið samgönguáætlunar um breyttar ferðavenjur, styttingu 

vegalengda og ferðatíma og almennt umhverfislega sjálfbærar samgöngur. Ofangreind 

markmið eru einnig forsenda þess að markmið ríkisvaldsins sem koma fram í  Stefnumörkun í 

loftslagsmálum, nái fram að ganga. 

Markmið Reykjavíkurborgar í gildandi aðalskipulagi (og fyrirliggjandi tillögu að nýju 

aðalskipulagi) og samþykktri loftslags- og loftgæðastefnu samræmast vel þessum markmiðum 

ríkisvaldsins á landskipulagsstiginu. Fyrir liggur að markviss stefna um þéttingu byggðar í 

Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu er lykilforsenda þess að verulegur árangur náist í að 

breyta ferðavenjum og stuðlað verði að umhverfislega sjálfbærum samgöngum, þannig að 

markmiðum í loftslagsmálum verði náð. Veigamesti þátturinn í þéttingu byggðar í Reykjavík 

og á höfuðborgarsvæðinu, er að losa land til uppbyggingar í Vatnsmýri og flytja miðstöð 

innanlandsflugsins úr Vatnsmýrinni. Þetta staðfestir m.a. hagkvæmniúttektir sem gerðar voru 

á vegum samráðsnefndar ríkis og borgar  árið 2007. 

 

Reykjavík   8. nóvember 2012 

 

Einar Örn Thorlacius lögfr./Haraldur Sigurðsson verkefnastjóri aðalskipulags 


