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1. Inngangur 

Skipulagsstofnun hélt í lok nóvember og byrjun desember fundi um landið til undirbúnings 
gerð landsskipulagsstefnu þar sem megin viðfangsefnið var miðhálendi Íslands. Á þessum 
fundum var m.a. leitað eftir skoðunum á hvern hátt megi yfirfæra stefnumörkun í 
svæðisskipulagi miðhálendis í landsskipulagsstefnu. Einnig var kynnt forsaga landsskipulags, 
verkefni sem eru í gangi við mótun landsskipulagsstefnu og yfirlit yfir núverandi 
svæðisskipulag miðhálendis Íslands. Markmið þessara funda var eftirfarandi: 

 Að kynna vinnuna við gerð landsskipulagsstefnu. 
 Að safna upplýsingum um stöðu svæðisskipulags miðhálendisins og áform um 

endurskoðun sem nýtast við afmörkun stefnumótunar um miðhálendið.  
 Að safna nýjum áherslum og innleggi í stefnumörkun um miðhálendið frá 

sveitarfélögum, félagasamtökum og stofnunum.  

Á þessum fundum var einkum fjallað um gildandi svæðisskipulag miðhálendisins og þann 
lærdóm sem hægt er að draga af því við gerð landsskipulagsstefnu. Aðrar áherslur 
landsskipulagsstefnu voru einnig til umræðu. 

 

2. Tilhögun funda 

Haldnir voru fimm fundir á tímabilinu 21. nóvember til 6. desember 2011. Boðað var til 

þeirra með tölvupósti þar sem auglýsing um fundinn var send á viðkomandi sveitarstjórnir, 

fulltrúa landshlutasamtaka og þá aðila sem höfðu tilkynnt þátttöku á samráðsvettvangi. 

Einnig voru viðkomandi landshlutasamtök beðin um að áframsenda auglýsinguna til þeirra 

sem kynnu að hafa hag eða áhuga á málinu.  

Haft var samband við þá einstaklinga sem höfðu átt sæti í samvinnunefnd miðhálendisins og 

margir þeirra áttu þess kost að mæta á fund í sínu heimahéraði. Einnig mætti Fríða Björg 

Eðvarðsdóttir fyrrverandi starfsmaður nefndarinnar á alla fundina og kynnti gildandi 

svæðisskipulag miðhálendisins. Eftirfarandi fundir voru haldnir:  

 Reykjavík 21. nóv. 2011. Ásgeir Ásgeirsson, Einar Kr. Haraldsson og Kristín S. 
Jónsdóttir mættu fyrir hönd samvinnunefndar. Alls mættu 26 einstaklingar á fundinn. 

 Selfoss 22. nóv. 2011.  Valtýr Valtýsson og Elín Erlingsdóttir mættu fyrir hönd 
samvinnunefndar. Alls mættu 22 einstaklingar á fundinn. 

 Egilsstaðir 28. nóv. 2011. Arnór Benediktsson mætti fyrir hönd samvinnunefndar. Alls 
mættu 11 einstaklingar á fundinn. 

 Borgarnes 30. nóv. 2011. Snorri H. Jóhannesson mætti fyrir hönd samvinnunefndar. 

Alls mættu 15 einstaklingar á fundinn. 

 Akureyri. 6. des. 2011. Einar E.  Einarsson mætti fyrir hönd samvinnunefndar. Alls 
mættu 23 einstaklingar á fundinn. 

Dagskrá fundanna var alls staðar sú sama og þar kom fram að Skipulagsstofnun sé að hefja 
vinnu við gerð landsskipulagsstefnu og liður í þeim undirbúningi séu fundir um landið. Á 
þessum fundum verði einkum fjallað um gildandi svæðisskipulag miðhálendisins og þann 
lærdóm sem hægt er að draga af því við gerð landsskipulagsstefnu. Aðrar áherslur 
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landsskipulagsstefnu séu einnig til umræðu ef fundarmenn kjósi svo. Auglýstir dagskrárliðir 
voru eftirfarandi: 

1. Landsskipulagsstefna og forsagan. 

2. Ferli landsskipulagsstefnu og samráðsvettvangur. 

3. Miðhálendi Íslands. 

4. Nýjar áherslur og innlegg úr aðalskipulögum sveitarfélaga og frá stofnunum og 

félagasamtökum varðandi stefnumörkun um miðhálendið. 

5. Annað. 

Í þessari greinargerð er leitast við að draga saman helstu atriði sem komu fram í umræðum 
um miðhálendið og landsskipulagsstefnu. Reynt er eftir föngum að draga fram þætti eða 
þrástef sem komu ítrekað fram á fundum. Þessari samantekt er ekki ætlað að gefa mynd af 
ríkjandi viðhorfum fundarmanna, en þetta er meira eins og endurómun af því sem var rætt.  
 
 

3. Greinargerð um umræður á fundum 

3.1 Verkfærið landsskipulagsstefna 

3.1.1 Almennt um landsskipulagsstefnu 

Í kynningum kom fram að landsskipulagsstefna er nýtt skipulagsverkfæri, sem er einkum 
ætlað að styrkja skipulagsgerð sveitarfélaganna og stuðla að samþættingu áætlana á 
landsvísu er varða landnotkun. Landsskipulagsstefna er því almenn stefnumörkun um 
skipulagsgerð og sveitarfélögunum er ætlað að taka hana upp í sinni aðalskipulagsgerð. 
Þessu verkfæri er einnig ætlað að veita yfirsýn yfir skipulagsmál á breiðum grunni og vera 
upplýsingabrunnur fyrir sveitarfélögin í sinni skipulagsgerð. Miðlægar upplýsingar um stöðu 
skipulagsmála ættu að koma mörgum að gagni og mikilvægt er að slík gögn séu lifandi og 
uppfærð reglulega. 

Landsskipulagsstefna er sett til tólf ára í senn og tekur til alls landsins og 
efnahagslögsögunnar eða einstakra landshluta. Byggt er á fyrirliggjandi stefnu í einstökum 
málaflokkum og forræðið í stefnumótun er eftir sem áður í einstökum fagráðuneytum. Hins 
vegar getur landsskipulagsstefnan bent á misræmi milli áætlana eða kallað fram þörf fyrir 
áætlanagerð á tilteknum sviðum. Stefnt er að því að fyrsta landsskipulagsstefna verði vel 
afmörkuð og sjálf stefnan verði sett fram á knappan, en skýran hátt. 

Það kom fram að það sé styrkur fyrir sveitarfélögin að hafa landsskipulagsstefnu og þar sé 
tekið á ýmsu sem hvert og eitt sveitarfélag hefur verið að velkjast með. Ríkið greiðir allan 
beinan kostnað við gerð landsskipulagsstefnu en þátttakendur á samráðsvettvangi standa 
straum af kostnaði vegna þátttöku sinna fulltrúa.  

Vakinn var athygli á því að á fjárlögum næsta árs er lítið fjármagn áætlað til þessa verkefnis 
og því þarf Skipulagsstofnun að sníða sér stakk eftir vexti. Mikilvægast væri þó að afmarka 
verkefnið vel og spila úr þeim fjármunum sem væru í hendi.  
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3.1.2 Áherslur landsskipulagsstefnu 2012-2024 

Umhverfisráðherra hefur ákveðið þrjár megin áherslur sem fjallað verður um í fyrstu 
landsskipulagsstefnu, en það er skipulagsmál á miðhálendinu, búsetumynstur og skiplag haf- 
og strandsvæða. Þannig verður á fjögurra ára fresti lagt upp með nýjar áherslur eða þemu 
sem ráðherra ákveður hverju sinni. Það komu fram spurningar um hvort 
landsskipulagsstefnan eigi það á hættu að sveiflast til á fjögurra ára fresti eftir pólitísku 
ástandi og hvort stefnunni verði umbylt á hverju kjörtímabili? Stefnan er endurskoðuð á 
fjögurra ára fresti og mikilvægt að áherslur í landsskipulagsstefnu taki mið af áskorunum sem 
við er að eiga á vettvangi skipulagsmála á hverjum tíma. Stefnan er hins vegar mótuð í 
umfangsmiklu samráði og ferlið er ef til vill ekki síður árangursríkt en sjálf lokaafurðin. 
Landsskipulagsstefnan er ekki bindandi og breið samstaða um hana er forsenda þess að 
stefnumiðin nái fram að ganga.  

Einnig kom til umræðu hvernig landsskipulagsstefna geti stuðlað að sjálfbærri þróun, en það 
er ekki síst gert með því að draga fram sjónarmið í samræmi við sjálfbæra þróun. Áhersla á 
búsetumynstur og dreifing byggðar er dæmi um þema þar sem megin inntakið er sjálfbærni.   

 

3.1.3 Ráðgjafarnefnd 

Hlutverk ráðgjafarnefndar var talsvert til umræðu og hvort hún sé einhvers konar 
úrskurðaraðili ef upp kemur ágreiningur milli aðila í tengslum við gerð landsskipulagsstefnu? 
Það kom fram að nefndin hefur fyrst og fremst ráðgjafarhlutverk samkvæmt reglugerð um 
landsskipulagsstefnu og er m.a. ætlað að vera lykilverkfæri í samþættingu áætlana á 
landsvísu. Hlutverki hennar lýkur hins vegar um leið og þingsályktun um landsskipulagsstefnu 
hefur verið samþykkt á alþingi.  

Nefndin er skipuð fulltrúum ráðuneyta sem ábyrg eru fyrir einstökum áætlanum á landsvísu 
sem eru til umfjöllunar og fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga. Starf nefndarinnar á 
eftir að mótast á næstu mánuðum en það kom skýrt fram að nefndin er ekki eiginleg 
verkefnisstjórn fyrir landsskipulagsstefnu. Hún hefur ráðgjafarhlutverk og er bakland fyrir 
þessa stefnumótunarvinnu.  

 

3.1.4 Samráðsvettvangur 

Samráðsvettvangur vegna mótunar landsskipulagsstefnu var til umræðu bæði í kynningum 
og fyrirspurnum. Mikil áhersla er á samráð í reglugerð um landsskipulagsstefnu og margir 
voru áhugasamir um hvernig það verður útfært. Samráðsvettvangur er hugsaður sem 
tengslanet sem gefur tækifæri á að fylgjast með og eftir atvikum taka þátt í mótun 
landsskipulagsstefnu. Um er að ræða póstlista og vefsetur sem miðlar upplýsingum og 
tillögum og gefur tækifæri að bregðast við. Umræðu og kynningu er beint í gegnum ákveðin 
tengslavef, en ekki er um að ræða hefðbundna nefndarvinnu. 

Send voru alls voru 190 bréf til sveitarfélaga, stofnana og félagasamtaka og þeim boðið að 
taka þátt. Tengiliðir á samráðsvettvang eru nú orðnir um 100 frá um 80 aðilum. Aðilar að 
samráðsvettvangi bera sjálfir kostnað af þátttöku sinna fulltrúa í samráðinu og það kom fram 
að sveitarfélögin telja ekki eftir sér að gæta sinna hagsmuna og fylgjast með.  
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3.1.5 Tímaáætlun fyrir mótun landsskipulagsstefnu 

Vinnuferli landsskipulagsstefnu ásamt helstu dagsetningum liggur fyrir en áætlunin byggir á 
því að tillaga að landsskipulagsstefnu verði tilbúin fyrir umsagna- og auglýsingaferli í byrjun 
maí 2012 og komi til afgreiðslu alþingis á haustþingi sama ár. Á fundunum komu fram 
ákveðnar gagnrýnisraddir þess efnis að þessi tímaáætlun sé of þröng. Að þrír til fjórir 
mánuðir sé of skammur tími til að móta landsskipulagsstefnu í fyrsta sinn.  

Hins vegar voru færð rök fyrir því að í framtíðinni muni landsskipulagsstefna líklega verða 
unnin á skömmum tíma líkt og núna er gert. Umhverfisráðherra skal leggja fram á Alþingi 
tillögu til þingsályktunar innan tveggja ára frá alþingiskosningum og eðli málsins samkvæmt 
verði tímaramminn alltaf þröngur. 

 
 

3.2 Áhrif landsskipulagsstefnu á skipulagsmál sveitarfélaganna 

3.2.1 Landsskipulagsstefna tekin upp í aðalskipulagsáætlun 

Landsskipulagsstefnan er ekki bindandi og sveitarfélögin þurfa að færa rök fyrir því ef þau 
kjósa að taka ekki mið af henni í sínum aðalskipulagsáætlunum.  Hins vegar er spurning hvort 
er mikilvægara ferlið við mótun landsskipulagsstefnunnar eða sjálft stefnuskjalið. Mikilvægt 
er að sveitarfélögin, ásamt öðrum hagsmunaaðilum, taki virkan þátt í því að móta stefnu sem 
nær fram að ganga. Vísað er til áherslu á samráð á öllum stigum og að stefnan verði ekki 
unnin nema með nánu samráði við sveitarfélögin og samtök þeirra. Samband íslenskra 
sveitarfélaga hefur tekið ákveðið frumkvæði á þessu sviði m.a. með stofnun 
skipulagsmálanefndar.  

Fundarmenn veltu upp ólíkum sviðsmyndum ef ósamræmi kæmi upp á milli 
aðalskipulagsáætlunar og landsskipulagsstefnu. Spurningin er hvað verður gert í slíkum 
tilfellum og hvaða ferli tekur við? Einnig var því velt upp hvort landsskipulagsstefna tefji fyrir 
afgreiðslu þeirra aðalskipulagsáætlana sem nú eru í afgreiðslu? Landsskipulagsstefna er ekki 
afturvirk og sveitarfélögin taka tillit til hennar við endurskoðun aðalskipulags eftir að hún 
hefur verið afgreidd af alþingi. Vakin var athygli á því að einstakar áætlanir geti verið 
bindandi fyrir skipulagsgerð sveitarfélaganna. Rammaáætlun var nefnd sem dæmi um þetta 
en sveitarfélögunum er skv. L ögum skylt að taka hana upp í sínum aðalskipulagsáætlunum 
innan tiltekins tíma.  Það kann að rísa ágreiningur um framkvæmd þessa í skipulagi en 
landsskipulagsstefna getur ekki tekið fram fyrir hendurnar á áætlunum ríkisins að þessu leyti. 
Hið sama á við samgönguáætlun og ágreining um tilteknar vegaframkvæmdir. Um er að 
ræða staðbundnar ákvarðarnir sem landsskipulagsstefna hefur ekki bein áhrif á. 
Landsskipulagsstefna kemur því ekki til með að vera verkfæri til að úrskurða í erfiðum 
málum. 

Eignarhald á landi og þjóðlendur voru til umræðu s.s. hvort gerð verður krafa á 
forsætisráðuneytið að setja fram eigendastefnu varðandi þjóðlendur. Af hálfu 
Skipulagsstofnunar var því svarað að landsskipulagsstefna er almenn stefna og er að jafnaði 
óháð eignarhaldi á landi. 

Það komu fram hugmyndir um að heimasíða fyrir landsskipulagsstefnu væri með einhverjum 
hætti gagnvirk þannig að sveitarfélögin gætu mátað sína stefnumótun við 
landsskipulagsstefnu. Þannig gætu sveitarfélögin fengið endurgjöf á tillögur að aðalskipulagi. 



 

6 

 

Einnig kæmi hér til álita leiðbeiningarhlutverk Skipulagsstofnar vegna nýrra krafna á 
vettvangi skipulagsmála.  

 

3.2.2 Samþætting áætlana á landsvísu 

Eitt af megin markmiðum landsskipulagsstefnu er samkvæmt reglugerð að samþætta 
áætlanir ríkisins á landsvísu er varðar landnotkun. Hlutverk landsskipulagsstefnu er því 
öðrum þræði að opna sveitarfélögunum leið að þessum áætlunum ríkisins, greina, túlka og 
gera þær aðgengilegar fyrir stefnumörkun um landnotkun. Það komu fram spurningar um 
hvernig væri farið með þau tilfelli þar sem ekki eru til staðar áætlanir í einstökum geirum? 
Mikilvæg forsenda í þessu samhengi er að landsskipulagsstefnan er ekki að búa til áætlanir. 
Forræði í áætlanagerð liggur hjá viðkomandi fagráðuneyti, en landsskipulagsstefnan getur 
bent á ósamræmi eða árekstra milli einstakra áætlana. 

Það komu fram þau viðhorf að staða geiraáætlana væri mismunandi og erfitt væri að taka 
þær upp ef þær væru ekki þegar samþykktar af alþingi. Bent var á að t.d. Rammaáætlun og 
samgönguáætlun hefðu ekki verið samþykktar og Náttúruverndaráætlun væri einhvers konar 
óskalisti. 

 

3.2.3 Yfirlit yfir stöðu skipulagsmála 

Núverandi aðalsskipulagsáætlanir sveitarfélaganna verða grunnur að samantekt á stöðu 
skipulagsmála í landinu. Markmiðið er að draga upp heildarmynd af stöðu mála í 
skipulagsmálum á Íslandi. Um er að ræða gagnagrunn sem mun byggjast upp á nokkrum 
árum og mun, ef vel tekst til, auðvelda áætlanagerð sveitarfélaganna. Einnig ættu slík gögn 
að veita innsýn í þróun í landnotkun á landinu í heild og eftir atvikum á einstökum svæðum. 
Þessi landsskipulagsgrunnur mun byggjast upp samhliða innleiðingu stafræns skipulags, en 
tilraunaverkefni um framkvæmd þess er að fara af stað á næsta ári. 

Greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála fyrir fyrstu landsskipulagsstefnu mun að 
mestu leyti byggja á fyrirliggjandi gögnum. Dregin verður upp mynd af stöðu mála út frá 
þeim gögnum sem hægt er að afla frá hlutaðeigandi sveitarfélögum. 

 

3.2.4 Eftirfylgni með framfylgd landsskipulagsstefnu 

Framfylgd Skipulagsstofnunar á landsskipulagsstefnu kom til umræðu á öllum fundum en 
fjölmargir spurðu um hvernig væri ætlunin að meta hvernig stefnan nær fram að ganga. 
Virkni landsskipulagsstefnu ræðst alfarið af því hvort og hvernig stefnumið hennar eru tekin 
upp í skipulagi. Aðalskipulagsáætlanir verða metnar kerfisbundið út frá því hvort þær 
samræmast landsskipulagsstefnu. Ef þær gera það ekki þá eru sveitarfélögin krafin um 
rökstuðning fyrir því, en framhaldið veltur svo á eðli málsins. Ef það varðar ríka 
almannahagsmuni t.d. þjóðaröryggi þá er það sent til ráðherra til úrskurðar. Annars stendur 
ákvörðun viðkomandi sveitarstjórnar með þeim rökstuðningi sem lagður er til grundvallar. 

Á fundunum var kallað eftir farvegi fyrir sveitarfélögin til að máta sínar tillögur að 
aðalskipulagi við landsskipulagsstefnu án þess að um væri að ræða formlegar athugasemdir 
Skipulagsstofnunar. Um væri að ræða að sveitarfélögin fái leiðbeiningu um það hvort 
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aðalskipulagsdrög séu í samræmi við landsskipulagsstefnu. Slíkt verklag eða gagnvirk mátun 
gæti aukið á skilvirkni í skipulagsgerð og bætt virkni landsskipulagsstefnunnar. 

 

 

3.3 Svæðisskipulag miðhálendisins  

3.3.1 Reynslan af svæðisskipulagi miðhálendisins 

Almennt séð virðist hafa ríkt sátt um stefnumörkun í svæðisskipulagi miðhálendisins en 
margir fundarmanna spurðu um hvernig þeirri stefnumótun verður viðhaldið  þegar 
skipulagið fellur úr gildi og landsskipulagsstefna tekur yfir. Það kom fram að svæðisskipulagið 
hafi skilað góðum árangri við að koma böndum á skipulagsmál miðhálendisins. Skipulagið er 
mjög ítarlegt og var sett fram á þeim tíma þegar skipulagsáætlanir sveitarfélaganna tóku ekki 
til þessa svæðis. Það inniheldur ákveðna stefnu um notkun lands og skipulagshugtök eins og 
mannvirkjabelti og verndarheildir draga fram heildarmyndina af notkun svæðisins til 
framtíðar.  

Fjölmargar breytingar hafa verið gerðar á svæðisskipulaginu frá því að það tók gildi og hefur 
samvinnunefnd um svæðisskipulagið leitast við að leiða þær breytingar til lykta í samráði og 
sátt við helstu hagsmunaaðila. Styrkur nefndarinnar hefur einkum falist í því að hún var 
skipuð fulltrúum úr öllum landshlutum, bæði úr sveitarstjórnum og félagasamtökum. Hins 
vegar var það hennar veikleiki að hafa ekki á bak við sig stjórnsýslustig og var því eins konar 
eyland í stjórnkerfinu.  

Endurskoðun svæðisskipulagsins hefur staðið fyrir dyrum og þar var m.a. ætlunin að fjalla um 
jarðvarmavirkjanir. Hins vegar eru allar forsendur breyttar þar sem allt landið er 
skipulagsskylt og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaganna taka til nær alls landsins. 
Sveitarfélögin hafa óskorið skipulagsvald yfir landi innan sinna marka og þar með er talið 
hálendið. Einnig hafa orðið breytingar á skipulagslögum þar sem svæðisskipulag sem 
skipulagsstig fær nýtt hlutverk. Megin áherslan er á aðalskipulagsstigið, en svæðisskipulag 
fjallar meira um sameiginleg mál þeirra sveitarfélaga sem kjósa að vinna saman. 
Svæðisskipulag er því ekki í lengur útfært með tilliti til staðbundinna ákvarðana í skipulagi, en 
fjallar meira um heildarmyndina t.d. í byggðaþróun og atvinnuuppbyggingu. 

 

3.3.2 Yfirfærsla á stefnumörkun svæðisskipulags í landsskipulagsstefnu 

Hlutverk Skipulagsstofnunar er að brúa bilið milli samvinnunefndar og landsskipulagsstefnu, 
en stofnunin hefur einungis heimild til að gera óverulegar breytingar á svæðisskipulaginu þar 
til það fellur úr gildi.  

Fundarmönnum var tíðrætt um yfirfærsluna á svæðisskipulaginu yfir á landsskipulagsstefnu 
og vakin var athygli á að eitthvað tapist við það. Stefnumörkunin í svæðisskipulaginu á að 
vera komin inn í aðalskipulagsáætlanir allra sveitarfélaganna sem eiga land inn á 
miðhálendið og þessi megin stefna á að hafa vera fest í sessi. Margir voru á því að ákveðin 
verðmæti felist í þessari stefnu og spurning hvernig væri hægt að viðhalda henni og 
samræma milli sveitarfélaga. Að áfram verði þörf fyrir aðila til að viðhalda og máta stefnu um 
miðhálendið og spurning hvaða aðili getur tekið það að sér? Það kom fram sú hugmynd að 
Samband íslenskra sveitarfélaga verði þessi vettvangur sem samræmir stefnu um 
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miðhálendið. Einnig er mögulegt að sveitarfélögin geti unnið saman að samræmingu á milli 
svæða eða sveitarfélaga á grunni svæðisskipulags fyrir landshluta.  

Spurt var um það hvernig farið verður með samræmingu á milli sveitarfélaga s.s um vegi, 
línur, ferðaþjónustu. Það aðhald sem svæðisskipulagið hefur verið í skipulagsmálum 
sveitarfélaga er ekki tryggt í landsskipulagi. Landsskipulagsstefna kemur ekki til með að taka 
ákvarðanir sem tengjast staðbundnum aðstæðum eða ákveðnum stöðum. Bent var á að sú 
hætta sé fyrir hendi að hálendið verði  einskismannsland. Sem dæmi þá er ekkert í núverandi 
drögum að samgönguáætlun um stefnu í vegamálum á hálendinu. Einnig var bent á þörf á 
samræmingu í tengslum við útgáfu korta af vegslóðum á þessu svæði.  

 

3.3.3 Mörk svæðisskipulagsins 

Mörk svæðisskipulags miðhálendisins komu ítrekað upp í umræðum og þörfin fyrir 
endurskoðun á þessari afmörkun. Upphaflega var miðað við mörk heimalanda og afrétta og 
þessi lína hefur víða ratað inn á kort sem landfræðileg afmörkun í ýmsum tilgangi. Rætt var 
um mörk svæðisskipulagsins og hlutverk þeirra í framtíðinni en það kom glöggt fram að 
þörfin fyrir þessa skiptingu er ekki til staðar í sama mæli og áður. Allt hálendið er innan 
marka sveitarfélaga og stefnumörkunin í svæðisskipulaginu á að vera kominn inn í 
aðalskipulagsáætlanir viðkomandi sveitarfélaga. Landsskipulagsstefnan kemur ekki til með að 
vera tengd við svæði eða staði og gera verður ráð fyrir að með tíð og tíma falli 
miðhálendislínan út. 

 
 

3.4 Annað sem kom fram á fundum 

Á einum fundinum var viðruð sú hugmynd að landsskipulagsstefna hafi frumkvæði um að allt 
hálendi Íslands verði friðað og þar verði stofnaður þjóðgarður. Slík ráðstöfun kæmi til með að 
auðvelda alla stjórnun á landnotkun á svæðinu og öll samræming væri auðveldari í 
framkvæmd. Af hálfu Skipulagsstofnunar var því svarað til að friðun alls hálendisins væri of 
stór ákvörðun til að hún verði tekin í landsskipulagsstefnu. Hins vegar eru nú þegar 
víðáttumikil svæði á hálendinu friðuð undir merkjum hverfisverndar í aðalskipulagi 
viðkomandi sveitarfélaga. 

Rætt var um tengsl landsskipulagsstefnu við Ísland 20/20 og þá svæðisskipulagsvinnu sem er 
fyrirhuguð í því samhengi. Einnig kom byggðastefna til umræðu í tengslum við þessa vinnu og 
snertifleti við samþættingu áætlana. Samgönguáætlun virðist t.d. hafa breytt um stefnu í 
byggðamálum og núna er miðað við ferðatíma til skilgreindra þjónustukjarna um allt land.  

Skipulagsvald sveitarfélaganna og forræði þeirra yfir eigin málum kom til umræðu í tengslum 
við bindandi áætlanir ríkisins. Þar komu einkum til álita Rammaáætlun og Samgönguáætlun 
við tilteknar aðstæður.  

Samstarf Skipulagsstofnunar og Skipulagsmálanefndar Sambands Íslenskra sveitarfélaga bar 
á góma en sambandið hefur tekið frumkvæði í þessum málaflokki með skipun nefndarinnar. 
Mikilvægur samstarfsvettvangur hefur orðið til í tengslum við ný skipulagslög og reglugerð 
um landsskipulagsstefnu.  
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Verkefni um flokkun landbúnaðarlands fyrir aðalskipulagsgerð kom til umræðu en þróun 
aðferða á því sviði hefur verið í gangi. Bent var á tiltekin sveitarfélög sem þegar hafa flokkað 
sitt landbúnaðarland út frá eigin kerfi, en líklega þarf fjármagn að fylgja þessu verkefni svo að 
þetta geti orðið viðtekið verklag við aðalskipulagsgerð. 

 
 
 

4. Samandregnar umræður funda 

Sem fyrr segir er ekki ætlunin að draga saman eiginlega niðurstöður þessara fimm funda sem 
haldnir voru um landið þar sem umfjöllunarefnið var miðhálendi Íslands og yfirfærsla á 
svæðisskipulaginu í landsskipulagsstefnu. Hér eru þó samandregnir helstu punktar af 
fundunum. 

 Landsskipulagsstefna er nýtt skipulagsverkfæri sem ætlað er að samþætta áætlanir 
og styrkja skipulagsgerð sveitarfélaga. 

 Áherslur landsskipulagsstefnu eru ákveðnar hverju sinni af ráðherra en allt ferlið og 
samráðið sem er byggt inn í það er ekki síður mikilvægt en sjálf loka afurðin. 

 Ráðgjafarnefnd hefur mikilvægt ráðgjafarhlutverk við mótun stefnunnar og er 
lykilverkfæri í þessari samþættingarvinnu. 

 Samráðsvettvangur er eitt af lykilverkfærum til að móta landsskipulagstefnu. Um er 
að ræða tengslanet sem gefur möguleika á að fylgjast með og bregðast við eftir 
hagsmunum hvers og eins aðila að samráðsvettvangi. 

 Tímaáætlun gerir ráð fyrir því tillaga verði auglýst í byrjun maí 2012 og tillaga til 
þingsályktunar verði lögð fram á haustþingi sama ár. Talsverð gagnrýni kom fram á 
þessa áætlun og þótti of knappur tími ætlaður í mótun fyrstu landsskipulagsstefnu. 

 Miklar umræður voru um það hvernig sveitarfélögin komi til með að taka mið af 
stefnunni í sínum aðalskipulagsáætlunum. Einnig var því velt upp frá ýmsum hliðum 
hvaða ferli tekur við ef sveitarfélögin kjósa að gera það ekki. 

 Landsskipulagsstefna er að byggja á fyrirliggjandi áætlunum ríkisins og spurning er 
hversu mikil ný stefnumótun er um að ræða. Í yfirliti yfir áætlanir á landsvísu gefst 
tækifæri á að skilgreina þætti í þessum áætlunum sem varða aðalskipulagsgerð 
sveitarfélaganna. Einnig er þetta vettvangur til að benda á misræmi milli áætlana. 

 Yfirlit yfir stöðu og þróun er upplýsingabrunnur sem ætti að gefa sveitarfélögunum 
betri grunn til að byggja á við áætlanagerð. 

 Rætt var um hvaða ferli taki við ef aðalskipulagsáætlun er ekki í samræmi við 
landsskipulagsstefnu. Einnig kom fram áhugi á að sveitarfélögin hefðu möguleika á að 
máta sína stefnu við landsskipulagsstefnu og þar kemur til álita leiðbeiningarhlutverk 
Skipulagsstofnunar.  

 Það virðist ríkja góð sátt um þá stefnu sem var mörkuð í gildandi svæðisskipulagi 
miðhálendisins. Þessi stefna á að vera komin inn í aðalskipulagsáætlanir viðkomandi 
sveitarfélaga sem eiga land á hálendinu. 

 Forsendur eru að hluta til breyttar frá því að svæðisskipulagið var staðfest. 
Sveitarfélögin hafa miðhálendið innan sinna sveitarfélagsmarka og hlutverk 
svæðisskipulags hefur breyst með nýrri löggjöf.  
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 Fundarmönnum var tíðrætt um það hvernig væri hægt að varðveita og viðhalda þeirri 
stefnu, sem mótuð var í svæðisskipulaginu, eftir að landsskipulagsstefna hefur tekið 
við. Ennþá sé þörf á samræmingu og milli einstakra sveitarfélaga og það þurfi að 
horfa á svæðið í heild. 

 Mörk svæðisskipulags miðhálendisins voru til umræðu, s.s. tilurð þeirra og þýðing 
fyrir skipulagsmál í nútíð og framtíð. Rætt var um að þessi mörk muni falla niður með 
tíð og tíma. 

 Mörg önnur viðfangsefni komu til umræðu, s.s. friðun miðhálendisins, tengsl Íslands 
20/20 við landsskipulagsstefnu og skipulagsvald sveitarfélaganna í ljósi bindandi 
áætlana ríkisins. 


