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Efni: Umsögn Vistbyggðarráðs um tillögu að Landsskipulagsstefnu 2013-2024. 

 

Vistbyggðarráð fagnar því að nú hefur verið sett fram stefna um Landsskipulag sem hefur það 

leiðarljós að, ,,...tryggja heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðla[r] að sjálfbærri 

þróun og skilvirkri áætlanagerð“. Gerð landsskipulagsstefnu er því viðleitni til að samræma 

skipulag á landsvísu og efla og auka samvinnu þeirra aðila sem vinna að skipulagsgerð almennt 

hvort sem það er á grunni svæðisskipulags eða á öðrum skipulagsstigum. Skýr markmið og 

leiðarljós munu án efa auka samræmi en mikilvægt er þó að skilgreina vel eftirfylgni með 

stefnumiðum, sem gert er í einstöku köflum stefnunnar, en mætti útfæra betur. 

Vistbyggðarráð tekur undir þær almennu áherslur sem fram koma í stefnunni einkum og sér í 

lagi áhersluna á sjálfbæra þróun enda eru það yfirlýst markmið samtakanna að: 

 Skilgreina íslensk viðmið fyrir vistvæna byggð sem auðvelda hönnuðum og hagsmunaaðilum að 

þróa í auknu mæli vistvæna áherslu  við skipulag, hönnun, byggingu, rekstur og viðhald 

mannvirkja á Íslandi. 

 

 Styðja við faglega umræðu og rannsóknir á sviði vistvæns skipulags og mannvirkjagerðar.
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Skýr áhersla á þéttingu byggðar í þeim tilgangi að gera búsetumynstur sjálfbærara og 

hagkvæmara er mikilvæg og mun án efa hafa áhrif á skipulagsgerð í sveitafélögum sem nú eru 

mörg hver að endurskoða aðalskipulag. Þar sem sú vinna er víða komin langt á veg er hins 

vegar óvíst hversu mikil áhrif landsskipulagsstefnu verða á allra næstu árum. Því væri æskilegt 

að hefja  nú þegar vinnu við undirbúning endurskoðunar á landsskipulagsstefnu, þar sem 

áhersla væri lögð á nákvæmari útfærslu á  byggðaþróun í þéttbýli, en gera má ráð fyrir að mörg 

sveitafélög endurskoði aðalskipulag á ný í kjölfar næstu kosninga til sveitarstjórna, vorið 2014. 

Í umsögn þessari er sérstaklega horft til þess kafla sem snýr að  búsetumynstri og dreifingu 

byggðar, sem er einmitt einn af lykilþáttum þegar unnið er að markmiðum um sjálfbærni í 

skipulagi. Í stefnunni er fyrst og fremst hugað að byggðaþróun í dreifbýli og skilgreiningu 

landnotkunar sem er mjög jákvætt skref en í raun aðeins lítill hluti af því verkefni að skilgreina 

búsetuþróun og byggðamynstur á landsvísu. Almennar áherslur vistvæns skipulags falla vel að 

Landsskipulagsstefnu og er VBR tilbúið að leggja sitt af mörkum til þróunar almennra 

stefnumiða á því sviði í samvinnu við hlutaðeigandi aðila. 
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Samgöngur er einn lykilþáttur í vistvænu skipulagi. VBR tekur undir áherslu á  vistvæna 

ferðamáta, en leggur þó áherslu á að vinna þarf um leið að frekari samræmingu í stefnumótun 

opinberra aðila hvort sem það er Vegagerðin og/eða sveitarfélög þegar kemur að skipulagningu 

og hönnun umferðamannvirkja í þéttbýli. 

 Í landsskipulagsstefnu kemur fram að nánari stefnumörkun um dreifingu búsetu verði sett fram í 

fyrstu endurskoðun stefnunnar og verður áhugavert að fylgjast með þróun þeirrar vinnu á 

komandi misserum (árum). Það er þó mat VBR að æskilegt hefði verið að ganga talsvert lengra  

í þessu fyrsta skrefi þar sem Landsskipulag hefur ekki áður verið unnið á Íslandi og því afar 

mikilvægt að það virki strax í upphafi sem virkt stjórntæki þar sem settar eru fram leiðbeiningar 

og tillögur um hvernig framfylgja megi stefnumiðum á landsvísu. Slík tillaga hefði þó tekið mun 

lengri tíma í vinnslu. Mikilvægt er að vinna nánari útfærslu stefnu í góðu samráði við sveitarfélög 

svo hún endurspeglist í skipulagsáætlum sveitarfélaga. Víða er farið að vinna að vistvænu 

skipulagi en æskilegt er að unnið verði að nánari að skilgreiningum og rannsóknum á 

hagkvæmni þess að draga úr dreifingu byggðar út frá bæði umhverfis- efnahags- og 

samfélagslegu sjónarmiði, ekki aðeins í dreifbýli heldur einnig innan þéttbýlismarka. Þetta væri 

t.a.m. hægt að gera samhliða vinnu við nánari útfærslu stefnu um byggðamynstur í þéttbýli. 

Þá mun sameiginlegur gagnagrunnur um skipulag á landsvísu án efa hafa jákvæð áhrif þegar til 

lengri tíma er litið og auka samfellu og gæði við gerð skipulagsáætlanna. 

Vistbyggðarráð þakkar að lokum fyrir að fá tækifæri til að koma að undirbúningsvinnu við 

Landsskipulag og telur að vel hafi verið staðið að samráði í vinnsluferlinu innan þess 

tímaramma sem gefinn var verkefninu. Það er þó nokkuð ljóst að taka þarf tillit til afar ólíkra 

hagsmuna við gerð svo víðtækrar stefnu og æskilegt væri að vinna frekar að nánari útfærslu. 

Skýr markmið stjórnvalda um sjálfbæra þróun og þéttingu byggðar  út frá sjónarmiðum 

umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar er mikilvægt leiðarljós í þeirri vinnu sem framundan er 

við nánari útfærslu stefnunnar. 
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