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Með bréfi dags. 24. september sl. fékk Veðurstofa Íslands til umsagnar tillögu að landsskipulags-
stefnu 2013-2024 og umhverfisskýrslu. 

Umsögn Veðurstofunnar er sem hér segir: 

Veðurstofan fagnar framkominni tillögu að landsskipulagsstefnu og telur slíka stefnumótun afar 
mikilvæga í nútímasamfélagi þar sem áhrif mannsins á umhverfi sitt eru orðin veruleg.  

Í inngangi (kafla 1.1) segir: 

Markmið landsskipulagsstefnu er að setja fram leiðarljós um nýtingu lands og landgæða sem 
tryggir heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðlar að sjálfbærri þróun og skilvirkri 
áætlanagerð. Þá er landsskipulagsstefnu ætlað að stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og 
sveitarfélaga um landnotkun og nýtingu lands. Með landsskipulagsstefnu er fengin mikilvæg brú 
milli stefnu og áætlana á landsvísu og skipulagsáætlana sveitarfélaga.  

Samkvæmt reglugerð nr. 1001/2011 er sett fram í landsskipulagsstefnu:  

1. Yfirlit um stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða landnotkun.  
2. Greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála.  
3. Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál. 
4. Stefna um skipulagsmál miðhálendisins. 

Líkt og kemur fram í skýrslunni felur landsskipulagsstefna í sér stefnu ríkisins í skipulagsmálum 
og almenn sjónarmið til leiðbeiningar við skipulagsgerð sveitarfélaga. Hún felur almennt ekki í 
sér fyrirmæli um nákvæma útfærslu landnotkunar nema um hana sé fjallað í fyrirliggjandi 
áætlunum opinberra aðila. 

Þá kemur fram í skýrslunni að sveitarfélög skuli taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð 
svæðis- og aðalskipulagsáætlana eða breytinga á þeim og eftir því sem við á, samræma þær 
landsskipulagsstefnu innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. Í því felst að samræma og útfæra 
landsskipulagsstefnu í skipulagsáætlunum. 

 

Þá segir í kafla 1.2.2 Búsetumynstur og dreifing byggðar:  

Búsetumynstur og dreifing byggðar er önnur áhersla landsskipulagsstefnu 2013-2024 samkvæmt 
bréfi umhverfisráðherra. Til að afmarka stefnumörkunina er fyrst og fremst horft til dreifingar 
heilsárs- og frístundabúsetu utan þéttbýlis ... . 

Í ljósi ofanritaðs telur Veðurstofan að mikilvægt sé að sem flestir þeir þættir sem kunna að hafa 
áhrif á búsetu og skipulag komi fram í stefnunni og tekið sé mið af sérkennum þeirra. 

 

 



Veðurstofan vill sérstaklega benda á eftirfarandi atriði: 

 Mikilvægt er að þær tillögur sem Alþingi samþykkir varðandi áætlun um vernd og 
orkunýtingu landsvæða komi fram í landsskipulagsstefnunni. Þeir kostir sem eru fyrir 
hendi eru að bíða með samþykkt landsskipulagsstefnunnar þar til sú ákvörðun liggur 
fyrir eða gefa út endurskoðaða áætlun strax í kjölfarið. 

 Í landsskipulagsstefnunni kemur ekki fram með skýrum hætti hvaða svæði eru útsett 
fyrir ýmiss konar náttúruvá, s.s. vá af völdum sjávarflóða, vatnsflóða, ofanflóða, 
jarðskjálfta, eldgosa, veðurs og gróðurelda, né heldur hvernig taka skuli á náttúruvá 
þegar skipulag er útfært í aðal-, svæðis- og deiliskipulagi. Sökum þess hversu mikilvæg 
forsenda náttúruvá er í skipulagi fyrir stór svæði hér á landi er mikilvægt að um þetta 
atriði sé fjallað í skýrslunni og landsskipulagsstefna þarf að vera leiðbeinandi um hvernig 
tekið er tillit til náttúruvár við skipulag.  

 Í landsskipulagsstefnu mætti horfa meira til tiltækra auðlinda á tilteknum svæðum en 
gert er, t.d. orkuvinnslu og nýtingar á grunnvatni. 

Það liggur í eðli landsskipulagsstefnu að henni er ætlað að draga upp almenna heildarmynd og 
ákveða stefnu, m.a. í ljósi núverandi þekkingar. Þess vegna getur verið hjálplegt að hafa fleiri 
yfirlitsmyndir í skýrslunni þannig að almenningur átti sig betur á hver núverandi þekking er. 

Í viðauka eru nokkrar yfirlitsmyndir sem skýra viðfangsefnið enn frekar. 

Ennfremur bendir Veðurstofan á eftirfarandi atriði: 

Mikilvægt er við stefnumótun að hugtök séu skýr enda mun skilningur á þeim móta 
áframhaldandi vinnu. Þess vegna þyrfti að skýra nánar hvað er átt við með þétting byggðar og 
landbúnaðarland. 

Æskilegt væri að kostir og annmarkar á þéttingu byggðar væru reifaðir og fjallað um áhrif á 
loftgæði og álag á vatn. 

Í aðalskipulagi dreifbýlis þar sem ekki er fyrirliggjandi hættumat vegna ofanflóða (sem er víðast 
hvar í dreifbýli) hefur stundum verið gerður almennur fyrirvari, t.d. í skipulagi Súðavíkur: 
„Aðalskipulag þetta er staðfest með fyrirvara um gerð bráðabirgðahættumats skv. lögum nr. 
49/1997 við gerð deiliskipulags og afgreiðslu einstakra byggingar- og 
framkvæmdaleyfisumsókna.“ Til greina kemur að orða með einhverjum svipuðum hætti fyrirvara 
um að taka skuli tillit til náttúruvár á lægri skipulagsstigum ef það hefur ekki verið gert, t.d. á 
aðalskipulagsstigi. 

Loks er mælt með breyttu orðalagi í kafla 3.6.2 í umhverfisskýrslu: 

„Nýjar áskoranir á sviði náttúruvár er viðfangsefni sem m.a. kemur til vegna loftslagsbreytinga. 
Þar má nefna áhrif hækkunar sjávarborðs á byggð við strendur landsins og aukna tíðni 
ofsaveðra.“ 

Aftast í sama kafla bætist við: 

„Mikilvægt er að náttúruvá verði til ítarlegrar umfjöllunar í fyrstu endurskoðun 
landsskipulagsstefnunnar.“ 
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Hafdís Karlsdóttir 

staðgengill forstjóra VÍ 

 



VIÐAUKI 
 

Yfirlitsmyndir sem skýra viðfangsefnið betur fyrir almenningi: 

 

 

Mynd 1. Vatnsverndarsvæði samkvæmt skipulagi (blátt = fjarsvæði, grænt = 

grannsvæði). 

 

 

Mynd 2. Helstu brunnsvæði vatnsveitna á landinu (grænt = almenningsveitur, 

appelsínugult = einkaveitur). 

 



 

Mynd 3. Helstu staðir á landinu þar sem kaldavatnsnotkun fer yfir 50 l/sek að 

jafnaði. 

 

 
Mynd 4. Ofanflóðahættumat hefur verið unnið fyrir nær alla þéttbýlsstaði þar 

sem ástæða þykir til að gera slíkt mat. Einnig hefur ofanflóðahætta verið metin 

fyrir einstök hús, mannvirki eða byggingarreiti utan þéttbýlis víðsvegar um 

landið. Myndin sýnir þá staði á landinu þar sem hættumat vegna ofanflóða er í 

gildi. 

 



 
Mynd 5. Skipting Íslands í hönnunarhröðunarsvæði. Björn Ingi Sveinsson og Páll 

Halldórsson (2003). Hröðunarkort. Í: Þjóðarskjal meðFS ENV 1998-1-1:1994. 

 

 

Mynd 6. Svæði þar sem er þörf á hættumati vegna sjávarflóða og vatnsflóða í samræmi 

við kröfur Flóðatilskipunar ESB.  

 


