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Sveitarstjórn Skútustaðahrepps leggst gegn auglýstri tillögu að Landsskipulagsstefnu 

2013-2024. Þó hugsanlega megi færa rök fyrir því að samræma þurfi einhverja 

skipulagsþætti á landsvísu svo sem vegagerð og háspennulínur með 

landsskipulagsstefnu réttlætir það ekki að landsskipulagsstefna skuli taka yfir 

Svæðisskipulag miðhálendisins 1999-2015. Töluverður aðdragandi var að gerð 

svæðisskipulags miðhálendisins, og eftir því sem næst verður komist var það 

skilningur sveitarstjórnarmanna á þeim tíma að þegar sveitarfélögin hefðu lokið við 

aðalskipulagsgerð yrði svæðisskipulag miðhálendisins fellt þar inní enda gilti 

sólarlagsákvæði um það skipulag. Það eru því veruleg vonbrigði að sú eigi ekki að 

verða raunin og skipulagsvaldið þar með tekið af sveitarfélögunum á þessu svæði. 

Auk þess er jafnræðis ekki gætt meðal sveitarfélagana þar sem Skútustaðahreppur 

mun að óbreyttu þurfa að lúta valdi landsskipulagsstefnu langt umfram önnur 

sveitarfélög. 

Sveitarstjórn Skútustaðahrepps mun láta reyna á það í endurskoðuðu aðalskipulagi 

sveitarfélagsins að hliðra afmörkun miðhálendislínunnar frá því sem hún er skilgreind 

í Svæðisskipulagi miðhálendisins 2015. 

Það er óásættanlegt með öllu að landsskipulagsstefna skuli taka mið af  ósamþykktri 

tillögu að  verndar- og orkunýtingaráætlun sem ekki hefur hlotið afgreiðslu á Alþingi 

og engin veit hvernig muni koma til með að líta út við endanlega afgreiðslu. En að 

sama skapi eigi ekki að taka tillit til samþykktra svæðisskipulaga sveitarfélaganna sbr. 

Svæðisskipulag háhitasvæða í Þingeyjarsýslum 2007-2025, en þar hafa sveitarfélögin 

m.a. markað sína stefnu um orkunýtingu í Þingeyjarsýslum. 

Ekki er hægt að samþykkja að skilgreina eigi hverfisverndarsvæði á grannsvæðum 

Vatnajökulsþjóðgarðs og Þjórsárvera. Í tengslum við vinnu við stofnun 

Vatnajökulsþjóðgarðs og skýrslu sem gefin var út 2006 var einmitt rætt  um 
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mikilvægi þess að þjóðgarðurinn yrði ekki til trafala og hefði hamlandi áhrif á 

starfsemi sem stundið væri utan hans. Nú virðist eiga að fara bakdyraleiðina að því að 

stækka þjóðgarðinn, þrátt fyrir að ríkisvaldið geti ekki með nokkrum hætti sýnt 

núverandi þjóðgarði þann sóma að leggja honum til nægjanlegt fé til uppbyggingar og 

reksturs. 

Mótmælt er þeirri hugmynd að bæði Kjalvegur og Sprengisandsvegur skuli fyrst og 

fremst ætlaðir til sumarnota. Uppbygging þessara vega, sem heilsársvega er mikilvæg 

samgöngubót á milli landshluta og ætti frekar að leggja áherslu á að flýta þeim 

framkvæmdum.  

Það er mjög sérkennileg lýðræðisumræða í landsskipulagsstefnunni en hún virðist lúta 

að því að umhverfisráðherra (sbr. kafli 1.2 bls. 9) hafi meiri áhrif á nýtingu lands á 

landsbyggðinni heldur en þeir sem þar búa sbr. bls. 17 „ Treysta skipulagsvald 

sveitarfélaganna og setja á fót samráðsvettvang landshlutasamtaka og sveitarfélaga 

um miðhálendið. Gæta þess að þjóðhagslegir hagsmunir hafi meira vægi en 

sérhagsmunir og skammtímahagsmunir“. 

Vandséð er að landsskipulagsstefna treysti skipulagsvald sveitarfélaganna, heldur 

virðist hún þvert á móti skerða sjálfsstjórnarréttinn. Þá er ekki hægt að útiloka að 

réttlætanlegt geti verið að taka sér hagsmuni einstakara svæða á landsbyggðinni fram 

yfir hagsmuni eða öllu heldur skoðanir sérhagsmunahópa. 

Rétt þykir að benda á að stærsti hluti þess landssvæðis sem er innan Svæðisskipulags 

miðhálendisins hefur hlotið meðferð Óbyggðanefndar og þar með er búið að úrskurða 

um eignarhald á því svæði, þ.e. töluverður hluti þess er einkaland og háð beinum 

eignarrétti. 

Það hlýtur því að vera krafa að kannaður sé hugur þessa fólks til þeirra áætlana sem 

landsskipulagsstefnan felur í sér áður en lengra er haldið. 

Breytingar á landsskipulagsstefnu? Er það eingöngu ráðherra sem getur á fjögurra ára 

fresti breytt landsskipulagsstefnunni? Hvaða möguleika hafa sveitarfélögin á að óska 

eftir breytingum? 

Að öðru leyti tekur sveitarstjórn Skútustaðahrepps undir athugasemdir Sambands 

íslenskra sveitarfélaga við Landsskipulagsstefnuna. 

 

 

     Virðingarfyllst. 

 
 

     Guðrún M. Valgeirsdóttir, sveitarstj. 


