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Til: Skipulagsstofnunar 

       Laugavegi 166,  

       105 Reykjavík 

 

Efni: Athugasemdir við landsskipulagsstefnu 2013 – 2024 

Frá: Dr. Sigríði Kristjánsdóttur, skipulagsfræðingi, lektor og námsbrautarstjóra MS náms í      

skipulagsfræðum við LbhÍ. 

 

Mikil þörf er á umfjöllun um skipulag og skipulagsfræði hér á landi og vonandi verða þessi fyrstu drög að 

landsskipulagsstefnu til þess að opna augu almennings og sérfræðinga fyrir því hve víðtækt og 

þverfaglegt viðfangsefni skipulagsfræðin er.  Við skipulagningu landsins og uppbyggingu samfélagsins alls 

þarf að taka tillit til margra þátta og skýrar upplýsingar um stefnu stjórnvalda þurfa að liggja fyrir þannig 

að nýta megi þær til að byggja upp virkt samfélag í takt við landið sem hýsir byggðina. 

Hér verða nefnd nokkur atriði sem nauðsynlegt er að huga vel að: 

Skipulagsvaldið 

Meginmarkmið landsskipulagsstefnunnar um samræmingu skipulagáætlana vekur upp spurningar um 

skipulagsvaldið. Um árabil hefur skipulagsvaldið verið á forræði sveitarfélaga landsins og hefur ríkisvaldið 

lítið komið að ákvörðunum sem teknar eru varðandi landnotkun innan sveitarfélaga nema með óbeinum 

hætti. Þessu fylgja vissulega bæði kostir og gallar.  Það sem helst þarf að laga er samræming milli 

sveitarfélaganna t.d. hvað varðar íbúafjölgun eins og svo berlega kom í ljós á höfuðborgarsvæðinu í 

kjölfar hrunsins og því skýtur það skökku við að ekki er tekið á skipulagi þéttbýlisins í þessari 

landsskipulagsstefnu. 

Stefna stjórnvalda í ýmsum lykilmálum er lúta að skipulagi er ekki skýr sem stendur. Nærtækasta dæmið 

um það eru áform um framtíð Reykjavíkurflugvallar. Flugvöllurinn er til staðar í áætlunum ríkisins á 

meðan sveitarfélagið gerir ráð fyrir að honum verði , í framtíðinni, fundinn annar staður. 

Það þarf því að vera alveg skýrt hvar ákvörðunarvaldið liggur. 
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Samræming áætlana ríkisins 

Í tillögum Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu eru tíundaðar 24 stefnur og áætlanir opinberra 

aðila sem lagðar eru til grundvallar. Þessar geiraáætlanir stjórnvalda hafa ótvíræð áhrif á skipulag 

sveitarfélaganna og hingað til hefur verið lítill vettvangur til samræmingar slíkra áætlana við skipulag 

sveitarfélaganna með tilliti til áhrifa á landsvísu.   Landsskipulagsstefnan gæti samhæft þessar áætlanir 

og gert upplýsingarnar aðgengilegri og gegnsærri. 

Stefna sem hægt er að stýra eftir! 

Stefnu þarf að móta útfrá ákveðinni sýn og þegar stefnan liggur fyrir er hægt að setja markmið og vinna 

áætlanir og hrinda þeim í framkvæmd. Það er ekki vænlegt að blanda saman fyrirliggjandi áætlunum og 

stefnum og móta úr þeim heildstæða stefnu eftir á.  Nauðsynlegt er að velta upp nokkrum mismunandi 

sviðsmyndum sem endurspegla mismunandi þróun búsetu mannsins á Íslandi.  Jafnframt þurfa 

stjórnvöld að gera sér grein fyrir því að það er ekki allt í boði.  Því er nauðsynlegt að gera sér fulla grein 

fyrir þeim heildar áhrifum sem viðkomandi sviðsmynd hefur og hvaða kostir og hvaða vankantar fylgja 

henni.  Stefna kallar á mjög sterkan og góðan rökstuðning því þá skapast betri skilningur á henni og það 

verður frekar farið eftir henni.  Jafnframt gerir það sveitarfélögunum erfiðara fyrir að rökstyðja 

sérstaklega þær ákvarðanir um landnotkun sem ekki samræmast landsskipulagsstefnu. Eftir að hafa lesið 

landskipulagsstefnuna yfir þá vakna upp spurningar eins og „Hvernig á að nýta þetta plagg?“ „Hvernig á 

að vinna eftir þessu?“.  Landsskipulagsstefnan þarf að vera betur rökstudd svo hægt sé að færa rök fyrir 

að farið sé eftir henni. 

Landsskipulagsstefna nái til landsins alls og lögsögunnar 

Þá kemur það spánkst fyrir sjónir að landsskipulagsstefnunni er skipt upp í þrjá hluta sem er mótsögn í 
sjálfu sér.  Hálendishlutinn er best unnin enda byggir hann á áralangri vinnu og reynslu að 
Svæðisskipulagi miðhálendisins.  Næsti hluti snýr að sveitum landsins og það er óheppilegt að slíta í 
sundur þróun og uppbyggingu sveita frá nærliggjandi þéttbýliskjörnum.  Nú til dags eru þéttbýlið og 
dreifbýlið orðið samtvinnaðar heildir.  Með bættum samgöngum eru sveitir og þéttbýli víða orðin eitt 
atvinnusvæði og breytt samfélagsstaða kallar á að tvær fyrirvinnur sér á hverju heimili. Þá hafa framfarir 
í landbúnaði orðið til þess að þar er minna vinnuafls þörf.  Þetta leiðir oft til þess að annar aðilinn sér um 
búið og hinn vinnur utan heimilisins og þá gjarnan í þéttbýlinu. Loks má nefna að fólks sækist í auknum 
mæli eftir að búa í dreifbýlinu og vinna í þéttbýlinu, eða öfugt.  Þannig að fólk er að sækja sér verslun og 
ýmiss konar þjónustu á báða bóga.  Byggðarþróun í Eyjarfirði er gott dæmi um þetta.  Því kemur það á 
óvart hvað þarna er sett fram einföld og gamaldags sýn á búsetu og byggðarþróun í landinu. 
Samfélagsaðstæður eru flóknari og hagsmunaaðilar oft fleiri sem gerir það að verkum að skipulag 
landssvæða krefst nýrra aðferða og aukinnar þekkingar. 

Mörg skipulagsvandamál koma upp í þéttbýli og landsskipulagsstefna þarf að ná yfir það og tengingu 

þéttbýlis, sveitar og hálendis. Það er ekki æskilegt að nálgast gerð landsskipulagsstefnu í flýti til þess að 
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fylla upp í gat sem verður til þegar skipulag miðhálendisins fellur úr gildi og horfa fram hjá mikilvægi 

þéttbýlissvæða.  

Pólitískt plagg??? 

Landsskipulagsstefnan skapar ríkisvaldinu gott tækifæri til að taka til í eigin ranni og setja fram stefnu  á 

landsvísu þar sem stefnumörkun og rannsóknarvinna á auðlindum og landnotkun fara saman hönd í 

hönd.  Landsskipulagsstefna á fyrst að fremst að vera skematískur rammi þar sem dregnar eru upp stóru 

línunar til langs tíma, en ekki pólitískt plagg.  Innan þessarar stefnu og ramma geta síðan sveitarfélögin 

þróast í takt við samfélagsbreytingar og þarfir hvers sveitarfélags fyrir sig.  Landsskipulagsstefna er ekki 

vettvangur til að kafa djúpt ofan í einstök atriði eins og t.d. hvar megi byggja frístundahús og hvar ekki.  

Þetta bíður hættunni heim, að landskipulagsstefnan verði enn eitt skúffugagnið. 

Þá má velta því fyrir sér hvort óheppilegt sé fyrir Skipulagsstofnun að vinna landsskipulagsstefnuna þar 

sem upp getur komið sú staða að skipulagsstofnun þarf að fara yfir rökstuðning sveitarfélagana fyrir að 

fara ekki eftir stefnunni. 

Einn maður eitt ár! 

Víða erlendis er til stefnumörkun um landnotkun á landsvísu og er Holland gott dæmi um þetta.  En sú 

vinna kallar á hóp og jafnframt  er nauðsynlegt að landsskipulagsstefna nái yfir landið og marki stefnu 

fyrir skipulag á landsvísu þar sem stefnumörkun og rannsóknarvinna á auðlindum og landnotkun fara 

saman hönd í hönd.  Loks vaknar spuringin „Afhverju liggur svona á?“ 

Ný nálgun 

Undanfarið hefur verið að ryðja sér til rúms að skipulag sé unnið út frá heildarsýn á náttúrufar  og 

landsgæði viðkomandi sveitarfélags, svokallaðri vistkerfisnálgun. Ef skipulagt er með hliðsjón af 

vistkerfinu er eðlilegt að vinna skipulagið út frá vatnasvæðum. Það er æskilegt að landsskipulagsstefna 

taki tillit til vistkerfisins og sé unnin í samhengi við það.   

Upphafspunktur! 

Tillaga Skipulagsstofnunar að landskipulagsstefnu er ágætis upphafspunktur til að hefja nauðsynlegt ferli 

við að móta stefnu. Það er tímbært að vinna heildstæða landsskipulagsstefnu sem gæti verið tilbúin eftir 

nokkur ár þegar búið er að vinna alla þá undirbúnings- og rannsóknarvinnu sem þarf að liggja til 

grundvallar.   

 

Virðingarfyllst 

Dr. Sigríður Kristjánsdóttir 

Skipulagsfræðingur, lektor og námsbrautarstjóri MS náms í skipulagsfræðum við LbhÍ. 


