
 

 

 

 

Athugasemdir við lýsingu fyrir gerð landsskipulagsstefnu 
 

Lýsing fyrir gerð viðauka við gildandi landsskipulagsstefnu, þar sem mótuð verður nánari stefna um 

loftslag, landslag og lýðheilsu m.t.t. skipulagsmála var kynnt í mars-apríl 2019. Frestur til að skila inn 

athugasemdum var til 8. apríl.   

 

Alls bárust 14 umsagnir frá eftirtöldum aðilum: 

Akureyrarbæ, dags. 2.4.2019 

Árna Ólafssyni, dags. 5.4.2019 

Bláskógabyggð, dags. 3.4.2019 

Eddu R.H. Waage og Guðbjörgu R. Jóhannesdóttur, dags.  8.4.2019 

Landsvirkjun, dags. 8.4.2019 

Lilju Filippusdóttur, dags. 12.4.2019 

Mosfellsbæ, dags. 29.3.2019 

OR-samstæðunni, þ.e. Orkuveitu Reykjavíkur ásamt dótturfélögunum Veitum, Orku náttúrunnar og 

Gagnaveitunni, dags. 8.4.2019 

Reykjavíkurborg, dags. 8.4.2019 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga, dags. 27.3.2019 

Samtökum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, dags. 1.4.2019 

Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum, dags.  4.4.2019 

Skógræktinni, dags. 8.4.2019 

Vestfjarðastofu, dags. 12.4.2019 

LANDSSKIPULAG 

2015-2026 



AKUREYRARBÆR
Skipulagssvið

Skipulagsstofnun
Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Akureyri, 2. apríl 2019
2019030286 / 09-201

Efni: Landsskipulagsstefna um loftslag, landslag og lýðheilsu

Skipulagsráð hefur á fundi sínum þann 27.3.2019 gert eftirfarandi bókun:

Lagður fram tölvupóstur frá Skipulagsstofnun dagsettur 20. mars 2019 þar sem vakin er 
athygli á auglýsingu lýsingar fyrir gerð landsskipulagsstefnu um loftslag, landslag og 
lýðheilsu. Er lýsingin jafnframt lögð fram til umsagnar en frestur til að gera 
athugasemdir við hana rennur út 8. apríl 2019.

Skipulagsráð gerir ekki athugasemdir við lýsinguna.

Þetta tilkynnist hér með.

Virðingarfyllst,

Pétur Ingi Haraldsson
sviðsstjóri skipulagssviðs



Árni Ólafsson <arni@teikna.is>

Til  : Landsskipulag
Frá  : Árni Ólafsson <arni@teikna.is>
Heiti  : Ábending vegna lýsingar fyrir gerð landsskipulagsstefnu
Málsnúmer. : 201812012
Málsaðili  : Skipulagsstofnun
Skráð dags  : 5.4.2019 08:59:13
Höfundur  : Árni Ólafsson <arni@teikna.is>

Til Skipulagsstofnunar.
Í framhaldi af umræðufundi í Hofi 25. mars s.l. vil ég senda inn eftirfarandi ábendingar um stefnu um 
lýðheilsu.

· Mótuð verði stefna um blöndun félagshópa, þ.e. um að koma í veg fyrir flokkun og 
aðgreiningu fólks eftir efnahag, aldri, heilsu eða uppruna. Með því verði unnið gegn 
hópamyndun, t.d. samþjöppun efnafólks í ákveðnum sveitarfélögum eða hverfum annars vegar 
og láglaunafólks eða innflytjenda í úthverfum hins vegar. Stefnan yrði haldreipi (viðmið) eða 
jafnvel stýrandi krafa á sveitarfélög við gerð aðalskipulags.

· Mótuð verði markmið í landsskipulagsstefnu um gæði íbúðarhúsnæðis. Nú eru gerðar 
almennar og sjálfsagðar kröfur um gæði hins byggða umhverfis og afstöðu þess til landslags og 
náttúru. Hins vegar hafa öll ákvæði um gæði og gerð íbúða aðrar en tæknilegar kröfur, þ.e. 
ákvæði um neytendavernd, verið fjarlægð úr lögum og reglugerðum um byggingarmál. Þörf er á 
rökstuddri stefnu um notagildi, gæði og formfegurð híbýla t.d. í samhengi við bitlausa og 
gleymda menningarstefnu íslenskra stjórnvalda í byggingarlist (Menntamálaráðuneytið, rit nr. 
34, apríl 2007). Með framleiðslu vandaðra íbúða sem uppfylla ákveðnar kröfur um gæði, 
notagildi og fegurð verður stuðlað að góðri og almennri lýðheilsu. Þar sem gæðakröfur hafa 
verið fjarlægðar úr reglugerðum sem gilda um hönnun og byggingu íbúðarhúsa verður að setja 
þær fram á hærra skipulagsstigi sem almenn viðmið.  Í þessu sambandi má benda á að 
byggingaryfirvöld sveitarfélaga (veitendur byggingarleyfa) hafa engan stuðning í opinberri stefnu 
eða reglugerðum ef bregðast á við fúski, hnoði og undirmálslausnum, sem uppfylla tæknilegar 
kröfur um burðarþol og eldvarnir. Þetta sést vel á sölumarkaði nýrra íbúða og endurspeglast 
jafnvel í þeim lausnum sem kynntar hafa verið um húsnæðismál ungs fólks þar sem gjarnan er 
lagt til að gengið verði á gæði íbúða í stað þess að huga að fjölbreyttu eignafyrirkomulagi og 
fjárhagsmálum (leigu- og búseturéttarkerfi samhliða einkaeignarkerfi). Hér vantar almenn og 
skýr yfirmarkmið - viðmið.

Með kveðju
Árni Ólafsson

Árni Ólafsson, arkitekt faí
TEIKNISTOFA ARKITEKTA
GYLFI GUÐJÓNSSON
OG FÉLAGAR ehf
arkitektar faí
Kaupangi v/Mýrarveg
600 Akureyri
sími 461 5508
netfang: arni@teikna.is
veffang: www.teikna.is
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Ásta Stefánsdóttir <asta@blaskogabyggd.is>

Til  : Landsskipulag
Frá  : Ásta Stefánsdóttir <asta@blaskogabyggd.is>
Heiti  : 1904012 - viðauki við Landsskipulagsstefnu
Málsnúmer. : 201812012
Málsaðili  : Skipulagsstofnun
Skráð dags  : 3.4.2019 19:36:46
Höfundur  : Ásta Stefánsdóttir <asta@blaskogabyggd.is>

Góðan dag
Eftirfarandi er bókun sveitarstjórnar Bláskógabyggðar frá því í dag vegna lýsingar fyrir gerð 
landsskipulagsstefnu:

Viðauki við Landsskipulagsstefnu - 1904012

Lýsing fyrir gerð landsskipulagsstefnu, viðauki við Landsskipulagsstefnu 2015-2026, loftslag, landslag, 
lýðheilsa: http://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/Lysing_landsskipulagsstefnu_mars-
2019_loka.pdf Umsagnarfrestur er til 8. apríl. 

Lögð var fram lýsing fyrir gerð landsskipulagsstefnu sem er viðauki við Landsskipulagsstefnu 2015-
2026, þar sem mótuð verði nánari stefna um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu í tengslum við 
framkvæmd skipulagsmála. Við mótun stefnunnar verði litið til Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna 
um sjálfbæra þróun. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar leggur áherslu á að þess verði gætt við gerð viðauka við 
Landsskipulagsstefnu 2015-2026 að ekki verði gengið á skipulagsvald sveitarfélaga.

Kveðja,
Ásta Stefánsdóttir, sveitarstjóri
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no-reply@skipulagsstofnun.is <no-reply@skipulagsstofnun.is>

Til  : Landsskipulag
Frá  : no-reply@skipulagsstofnun.is <no-reply@skipulagsstofnun.is>
Heiti  : Athugasemd frá Landsskipulagi
Málsnúmer. : 201812012
Málsaðili  : Skipulagsstofnun
Skráð dags  : 8.4.2019 11:26:44
Höfundur  : no-reply@skipulagsstofnun.is <no-reply@skipulagsstofnun.is>

Nafn: Edda R.H. Waage og Guðbjörg R. Jóhannesdóttir

Netfang: gudbjorgr@hi.is

Skjal sem gert er athugasemd við: Lýsing fyrir gerð landskipulagsstefnu

Fyrirspurn:

Á bls. 15 eru umhverfisviðmið úr heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna tengd við 
umhverfisþætt í lögum um umhverfismat áætlana. Við teljum ástæðu til að umhverfisþátturinn 
landslag sé tengdur við umhverfisviðmiðið Heilsa og vellíðan, nr. 3. Umhverfisvísir gæti verið 
útivist.

------

Sent af vef Landsskipulags - www.landsskipulag.is
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no-reply@skipulagsstofnun.is <no-reply@skipulagsstofnun.is>

Til  : Landsskipulag
Frá  : no-reply@skipulagsstofnun.is <no-reply@skipulagsstofnun.is>
Heiti  : Athugasemd frá Landsskipulagi
Málsnúmer. : 201812012
Málsaðili  : Skipulagsstofnun
Skráð dags  : 12.4.2019 11:15:38
Höfundur  : no-reply@skipulagsstofnun.is <no-reply@skipulagsstofnun.is>

Nafn: Lilja Filippusdóttir

Netfang: lilja@teikna.is

Skjal sem gert er athugasemd við: viðauki um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu

Fyrirspurn:

Ég velti fyrir mér, þar sem skógrækt er umfangsmikið viðfangsefni í umræðum um loftslagmál 
og landslag, hvort setja eigi stefnu í landsskipulagi um að t.d. á aðalskipulagsstigi verði gerð 
landslagsgreining og mat lagt á hvað sé heppilegt skógræktarsvæði, þó viðkomandi landeigandi 
stefni ekki á skógrækt. Þá sjái hann e.t.v. tækifæri í því síðar. Þannig getur líka komið skýrt fram 
hvar ekki eigi að rækta upp skóg s.s. á góðu landbúnaðarlandi eða þar sem landslagsheild hefur 
hátt gildi og skógrækt gæti haft slæm áhrif.

Það verði s.s. sett stefna um n.k. skógræktar landslagsgreiningu á aðalskipulagsstigi.

------

Sent af vef Landsskipulags - www.landsskipulag.is
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Reykjavík, 08.04.2019 

/ 4.4.0 
Skipulagsstofnun 
Borgartúni 7b 
105 Reykjavík  
 
 
 
 
 
 
Efni: Umsögn OR samstæðunnar um lýsingu fyrir gerð landsskipulagsstefnu 
 
OR-samstæðan, það er Orkuveita Reykjavíkur ásamt dótturfélögunum Veitum, Orku 
náttúrunnar og Gagnaveitunni hafa kynnt sér lýsingu fyrir viðauka um loftslag, landslag og 
lýðheilsu í  Landsskipulagsstefnu 2015-2020. Starfsemi OR-samstæðunnar hefur bein 
tengsl við skipulag á landsvísu, en dótturfyrirtæki hennar sjá um vinnslu rafmagns og 
dreifingu til allra landsmanna, vinnslu og dreifingu heits vatns, neysluvatns og fráveitu, 
sem og lagningu og rekstur ljósleiðara.  
 
Íbúafjölgun ásamt uppbyggingu og þéttingu byggðar eykur eftirspurn eftir þjónustu OR-
samstæðunnar sem þarf að bregðast við með uppbyggingu og aðlögun þjónustu í 
samræmi við breyttar aðstæður. Dæmi um slíka uppbyggingu og aðlögun er rafdreifikerfið 
vegna þróunar byggðar, orkuskipti í samgöngum og aukin eftirspurn sem kallar á 
byggingu nýrra spennistöðva. Einnig hefur uppbygging kallað á afkastameiri vatnsmiðla 
og breyttar áherslur í umhverfismálum sett nýjar kröfur á meðhöndlun skólps og 
regnvatns þar sem stefnt er að því að virkja alla orku sem skapast í kerfinu og skapa 
verðmæti úr úrgangi fráveitu. Vernd vatnbóla sem oft eru staðsett á jaðri þéttbýlisstaða 
eða nálægt þjóðvegum skipar sífellt veigameiri sess í starfi samstæðunnar.  
 
Í framlögðum gögnum eru kynnt lýsing að viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015 - 2026 
þar sem áhersla er lögð á mótun stefnu um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu.  OR-
samstæðan vill koma á framfæri eftirfarandi ábendingum við lýsingu fyrir gerð 
Landsskipulagsstefnu. Athugasemdirnar eru settar fram undir sömu yfirskriftum og viðauki 
við Landsskipulagstefnuna. 
 
Loftslagsmál 
OR-samstæðan tekur undir mikilvægi skipulagsgerðar til að ná markmiðum í 
loftslagsmálum. Uppbygging og skipulag byggðar, mannvirkja og samgangna hefur mikil 
áhrif á losun gróðurhúsalofttegunda. Með landfræðilegri samþættingu þessara þátta, 
ásamt staðsetningu þjónustu, er hægt að styðja sjálfbæra ferðamáta á borð við 
almenningssamgöngur, hjólandi og gangandi og draga úr ferðaþörf. Auk áherslna og 
ákvarðana í aðal-, deili- og svæðisskipulagi fyrir stefnumótun sveitarfélaga hefur 
Landsskipulagsstefna mikilvægu hlutverki að gegna varðandi stefnumótun á landsvísu. 
 
Mikilvægt er að vinna að innviðauppbyggingu samhliða skipulagsgerð. Innviða-
uppbygging OR-samstæðunnar hefur bein tengsl við skipulag byggðar þar sem fyrirtæki 
innan samstæðunnar sjá stórum hluta höfuðborgarsvæðisins fyrir rafmagni, heitu og 
köldu vatni, fráveitutengingum og ljósleiðara. Landnotkun og byggðamynstur svo sem 
þéttleiki og samsetning byggðar er ráðandi fyrir uppbyggingu og rekstur veitukerfa með 
hagsýni og öryggi að leiðarljósi. Mikilvægt er að við skipulagsgerð sé tekið tillit til 
núverandi innviða svo að forðast megi rask og óþarfa framkvæmdir með tilheyrandi losun 
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gróðurhúsalofttegunda, ásamt möguleikum til að sjá nýjum svæðum fyrir þjónustu sem að 
nýtir sem best núverandi dreifikerfi og gerir uppbyggingu mögulega.  
 
Enn fremur er mikilvægt að við skipulag nýrra svæða sé haft í huga að mögulegt sé að 
koma fyrir innviðum sem uppfylla öryggiskröfur m.t.t. breyttra aðstæðna vegna 
loftslagsbreytinga, svo sem hækkunar sjávarborðs, flóða og ofsarigninga. Þetta getur t.d. 
átt við staðsetningu dreifistöðva sem getur stafað hætta af flóðum, möguleika til að taka á 
móti og meðhöndla ofanvatn innan núverandi byggðar og fyrir ný uppbyggingarsvæði. 
OR-samstæðan hefur tekið virkan í þátt í þróun á innleiðingu blágrænna ofanvatnslausna, 
m.a. í samstarfi við Reykjavíkurborg, með það að markmiði að bæta stöðu sína til að 
takast á við loftslagsbreytingar.  
 
Samgöngur eru ein aðaluppspretta losunar gróðurhúsalofttegunda hér á landi. OR-
samstæðan fylgist grannt með gangi mála í orkusamskiptum með Orku náttúrunnar og 
Veitur í forystu uppbyggingar innviða fyrir orkuskipti í samöngum hérlendis. Frá 2014 hafa 
50 hraðhleðslustöðvar verið settar upp og Veitur undirbúa snjallvæðingu mæla fyrir 
hleðslu rafbíla. Á örfáum árum hefur orðið sprenging í innkaupum á rafbílum. Árið 2014 
voru 124 rafbílar á Íslandi en þeim hafði fjölgað upp í tæplega 9.500 í apríl 2019. Markmið 
OR-samstæðunnar er að stuðla að því að 30.000 rafbílar geti ekið um götur landsins árið 
2030. Ljóst er að innviðir þurfa að fylgja þessari öru þróun eftir. Mikilvægt er að 
sveitarfélög setji sér stefnu um innviði fyrir rafbíla í almenningsrýmum, bæði til almennra 
nota en einnig til að þjónusta íbúa sem ekki hafa bílastæði á eigin lóð. Ákjósanlegt er að 
gera ráð fyrir hleðslustöðvum þar sem fólk stoppar í styttri eða lengri tíma eins og fyrir 
framan sundlaugar, menningarstofnanir, hótel og þar fram eftir götunum.  
 
Vísir að ofangreindu fyrirkomulagi má finna í nýundirrituðu samkomulagi 
Reykjavíkurborgar, Veitna og Orkuveitu Reykjavíkur um uppsetningu 90 hleðslustöðva á 
ýmsum stöðum í borgarlandinu á næstu þremur árum. Einnig má líta til þeirrar stefnu sem 
Oslóborg hefur markað sér til að hvetja til rafbílanotkunar. Oslóborg vinnur jöfnum 
höndum að því að fjölga hleðslum og að bæta hleðslunet sitt með því að staðsetja 
stöðvar á vel völdum stöðum og að fjölga hraðvirkari hleðslustöðvum sem anna fleiri 
bílum en ella. Oslóborg á og rekur hleðslunet í almenningsrýmum en styður einnig við 
einkaaðila sem setja upp og reka stöðvar. Í dag eru 39% allra nýrra bíla í Noregi hreinir 
rafbílar (þ.e. bílar sem ganga eingöngu fyrir rafmagni) og í Osló eru 50% allra nýrra bíla 
rafbílar.  
 
Í lýsingu fyrir gerð Landsskipulagsstefnu er fjallað um bindingu gróðurhúsalofttegunda 
með verndun og endurheimt votlendis, landgræðslu og skógrækt. OR-samstæðan vill í 
þessu samhengi vekja athygli á aðferð sem þróuð hefur verið tengslum við starfsemi 
Hellisheiðarvirkjunar. Aðferðin sem kennd er við Gas í grjót eða CarbFix felur í sér 
einangrun og hreinsun koltvíoxíðs sem er síðan blandað í skiljuvatn og dælt niður um 
niðurdælingarholu þar sem það binst varanlega í berg með því að líkja eftir nátturulegum 
ferlum sem eiga sér þegar stað í jarðlögum. Koltvíoxíð getur verið upprunnið hvort sem er 
frá iðnaði og orkuframleiðslu eða beint úr andrúmslofti, en báðar aðferðir hafa verið 
þróaðar og rannsakaðar á Hellisheiði með góðum árangri. Annars vegar fer fram hreinsun 
og niðurdæling koltvíoxíðs sem myndast við starfsemi Hellisheiðarvirkjunar og er aðferð 
sem vel má yfirfæra á aðrar tegundir iðnaðar. Hins vegar fer fram einangrun og hreinsun 
koltvíoxíðs beint úr andrúmslofti, í samstarfi við svissneska fyrirtækið Climeworks, sem 
svo er dælt niður með sömu aðferð. Ofangreindar aðferðir er hægt að nýta á mjög stórum 
skala. Til samanburðar þyrfti að leggja til tæplega 1.500 ha af landi undir skógrækt til að 
binda sama magn og gashreinsistöðin á Hellisheiði annar á ári hverju. Báðar aðferðir eiga 
að sjálfsögðu rétt á sér og æskilegast að nýta hvoru tveggja, en rétt er að halda þeim 
báðum á lofti og endurspeglast í Landsskipulagsstefnu. 
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Lýðheilsa 
Hlutverk OR-samstæðunnar er að sjá íbúum á þjónustusvæði samstæðunnar fyrir 
heilnæmu drykkjarvatni, nægilegu heitu vatni til húshitunar, atvinnulífs og heilsuræktar, 
flutningi og meðhöndlun ofanvatns og skólps, framleiðslu og dreifingu rafmagns og 
lagningu og rekstur ljósleiðarans.  Til að þessara lífsgæða verður notið þarf að tryggja 
þessar grunnstoðir við alla skipulagsgerð. Mikilvægt er að sveitarfélög móti sér stefnu um 
orkumál og innviðauppbyggingu og tryggi þessari starfsemi nauðsynlegt landrými. 
  
OR-samstæðan telur að brýnt sé að í Landsskipulagsstefnu sé lögð áhersla á mikilvægi 
vatnsverndar sem grunnþátt við alla skipulagsvinnu og að ekki verði þrengt að 
vatnsverndarsvæðum við skipulag byggðar eða annarra innviða. Vatnsverndarsvæði eru 
vernduð með samþykktum heilbrigðiseftirlita sveitarfélaganna, en á sama tíma eru flest 
vatnsból nálægt byggð eða í nágrenni við þjóðvegi með hættu á mengun. Mikilvægt er að 
við alla skipulagsgerð fái vatnsverndarsvæði að “njóta vafans”, eða möguleg áhrif frá 
uppbyggingarsvæðum verði tryggt með kröfum um að grunnrannsóknir liggi fyrir við 
staðfestingu skipulags þar sem sýnt er fram á að mengun muni ekki berast á 
vatnsverndarsvæði við möguleg slys, eða aðstæður svo sem ofsaflóð eða rigningar sem 
talið er að verði algengar vegna loftslagsbreytinga.   
 
Hitaveitu er ekki getið í gildandi Landsskipulagsstefnu. OR-samstæðan telur að full þörf 
sé á umfjöllun um möguleika til nýtingu og dreifingu hitaveitu í Landsskipulagsstefnu. 
Vinnsla og dreifing heits vatns er líklegast sú tækniframþróun sem fært hefur þjóðinni 
hvað mest lífsgæði frá því hún leysti jarðefnaeldsneyti af við upphitun húsa. Í dag eru yfir 
90% íslenskra heimila kynt með hitaveitu, þar af eru 65% þeirra tengd dreifikerfi hitaveitu 
Veitna. Hitaveita hefur efnahagslegan, samfélagslegan og umhverfislegan ábata í för 
með sér og hakar í öll box viðfangsefna Landsskipulagsstefnu, hvort sem um er að ræða 
loftslag, lýðheilsu eða landslag. Sé það stefna stjórnvalda að nýta jarðvarma áfram sem 
meginorkugjafa til upphitunar húsnæðis þarf að horfa 50 til 100 ár fram á veginn. 
Eftirspurn eftir heitu vatni eykst jöfnum höndum með fjölgun íbúa og auknum umsvifum í 
atvinnulífinu og tryggja þarf hæfilegt aðgengi að jarðhitasvæðum nálægt þéttbýli til að 
standa undir öruggri hitaveitu fyrir íbúa og atvinnulíf.  
 
Samkvæmt samantekt Umhverfisstofnunar um stöðu fráveitumála á Íslandi árið 2014 
höfðu einungis 13 fráveitur á öllu landinu viðunandi skólphreinsun af þeim 83 sem hefðu 
átt að hafa hana skv. ákvæðum reglugerðar um fráveitu og skólp svo að 
gæðamarkmiðum sé náð. Á þjónustusvæði Veitna er 1. stigs hreinsun, en á næstu árum 
mun þurfa að bæta við hreinsiþrepum til að mæta auknum kröfum um skólphreinsun. 
Kröfur vegna umhverfissjónarmiða eru vaxandi í þjóðfélaginu, sérstaklega um hreinsun á 
örplasti, og búast má við auknum kröfum um skólphreinsun í reglugerðum á næstu 
misserum. Til að uppfylla þessar kröfur er nauðsynlegt að stækka núverandi 
hreinsistöðvarnar og til þess þarf aukið landrými. Sé litið til hreinsistöðva erlendis sem 
hreinsa skólp frá þéttbýli af sambærilegri stærð höfuðborgarsvæðið (m.t.t. rennslis og 
íbúafjölda) þar sem lögð er áhersla á hreinsun lífrænna efna og næringarefna þá er 
algengt landrými þeirra 5 - 10 ha. Mikilvægt er að við skipulagsgerð sé tryggt landrými 
fyrir skólpshreinsun sem uppfyllir alþjóðlegar reglugerðir. Nauðsynlegt er að í skipulagi sé 
tryggt landrými sem gerir ráð fyrir starfsemi sem getur haft lyktar-, hávaða- og sjónræna 
mengun í för með sér.   
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Landslag 
OR-samstæðan tekur undir mikilvægi þess að hugað sé að því hvernig staðbundin gæði 
sem felast í landslagi viðkomandi svæðis eru nýtt, sem og hvernig mannvirkin falla að og 
sóma sér best í landi og skapa góða umgjörð um mannlíf á viðkomandi stað. OR-
samstæðan telur fulla þörf á því að sett verði fram viðmið fyrir ákvarðanir um 
vindorkunýtingu með tilliti til landslags. OR-samstæðan hefur unnið ötullega að því að 
skapa umgjörð um starfsemi sína, sem óneitanlega hefur í för með sér breytingu á 
landslagi og stór mannvirki í landslagi, þannig að almenningur njóti einnig góðs af. Eitt 
skýrasta dæmið um ofangreint er uppbygging 110 km göngustíganets á Henglinum sem 
unnið hefur verið að síðan 1990. Áhersla er lögð á að blanda sama fræðslu og útivist og 
að almenningur komist um svæðið eftir öruggum og aðgengilegum leiðum án þessa að 
ganga of nærri viðkvæmri náttúrunni. OR-samstæðan hefur kannað með reglulegum 
hætti afstöðu ferðamanna og útivistarfólks til uppbyggingar á Henglinum, nú síðast 
sumarið 2017. Niðurstöður þeirrar könnunar voru að fólk kemur gagngert á svæðið til að 
upplifa víðerni og ósnortna náttúru og sú staðreynd að búið er að virkja á Henglinum 
hefur engin áhrif á áhuga fólk til að stunda þar útivist. Rétt um 92% svarenda eru ánægðir 
með dvölina og náttúruna á svæðinu og níu af hverju tíu svara því til að virkjanir á 
Henglinum hafi engin áhrif á áhuga þeirra á að stunda þar útivist.  
 
Miðað við ofangreindar niðurstöður má álykta að núverandi uppbygging orkumannvirkja á 
Henglinum trufli ekki langstærstan hluta ferðamanna og útivistarfólks í upplifun sinni og 
útivist. OR-samstæðan bendir á ofangreindar eru langt frá því að vera sjálfsagðar og 
heilmikil ábyrgð falin í því að styðja við þetta jafnvægi orku og náttúru. Góður 
undirbúningur framkvæmda, meðal annars með valkostagreiningum, vandaðri 
skipulagsvinnu og mati á áhrifum framkvæmdanna á umhverfi sitt, er lykilþáttur í því 
samhengi. OR-samstæðan leggur ríka áherslu á að vanda til verka við undirbúning, 
framkvæmd og frágang verkefna. Á Henglinum hefur verið unnið brautryðjendaverkefni 
við landgræðslu sem felst meðal annars í því að nýta staðargróður til að græða upp 
svæði sem raskað hefur verið vegna virkjanaframkvæmda og ná fram svipaðri ásýnd 
svæðisins og var fyrir framkvæmdir. 
 
OR-samstæðan lýsir sig reiðubúna til frekara samráðs og samstarfs um gerð 
Landsskipulagsstefnu. 
 
Virðingarfyllst, 
 
 
 
 
Heiða Aðalsteinsdóttir 
sérfræðingur í skipulagsmálum 

Hólmfríður Bjarnadóttir 
skipulagsfulltrúi Veitna 
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Skipulagsstofnun

Borgartúni 7b
105 Reykjavík

Kópavogur, 1. apríl 2019
1903005 SB

Efni:  Landsskipulagsstefna 2015-2026, viðauki

Á 88. fundi svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins, þann 22. mars s.l. var fjallað um 
ofangreint málefni.

Eftirfarandi var bókað:

Skipulagsstofnun hefur auglýst lýsingu að landsskipulagsstefnu eftir að Umhverfisráðherra fól 
stofnuninni að vinna við viðbætur á gildandi landsskipulagsstefnu. Landsskipulagsstefnu 2015-
2026 sem markar stefnu um; Skipulag miðhálendis, skipulag í dreifbýli, búsetuminnstur og 
dreifingu byggðar (skiplag í þéttbýli) og skipulag á haf- og strandsvæðum. Kynningartími stendur 
til 8. apríl nk.

Ný viðfangsefni; Loftslag, landslag og lýðheilsa munu fléttast inn i gildandi stefnu.  Í lýsingunni 
kemur fram að skipulagsferlið kunni að leiða til dýpkunar á núverandi stefnumið eða ný bætast 
við. 

Við mótun stefnunnar verði litið til Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og 
jafnframt yfirfarin ákvæði gildandi landsskipulagsstefnu um skipulagsmál haf- og strandsvæða.

Niðurstaða:
Svæðisskipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við lýsinguna.

Virðingarfyllst,

____________________________________
Hrafnkell Á. Proppé
Svæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins
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Varðar: Umsögn og athugasemdir frá Skógræktinni um lýsingu viðauka við gildandi 

landsskipulagsstefnu. 

Íslensk stjórnvöld hafa markað sér stefnu um sjálfbæra þróun. Þar er gert ráð fyrir því að allar 

þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar, þ.e. hagrænar, félags- og umhverfislegar, liggi til grundvallar 

hverskonar stefnumótun í samfélaginu. Allir þættir þessara opinberu markmiða tengjast 

stefnu Íslands í skógrækt. 

Í Lögum um landgræðslu nr. 155/2018 og í drögum að nýjum lögum um skóga og skógrækt, 

er áhersla lögð á gerð lands- og landshlutaáætlana til að marka stefnu um framtíðarsýn og 

skipulag skógræktar og landgræðslu í sveitarfélögum landsins til lengri tíma. Er þetta í 

samræmi við niðurstöðu starfsshóps sem þáverandi umhverfis- og auðlindaráðherra skipaði í 

lok árs 2013 en hópurinn ályktaði um landnotkun í dreifbýli og sjálfbæra landnýtingu. Það er 

því augljóst mikilvægi þess að auka samstarf milli sveitarfélaganna og Skógræktarinnar til að 

ná sem mestum ávinningi af stækkandi skógarauðlind Íslands á sjálfbæran hátt. En einnig til 

að samþætta skógrækt öðrum landnýtingarkostum og atvinnugreinum um land allt. 

Sveitarfélögin gegna lykilhlutverki fyrir aðgerðir stjórnvalda í loftslagsmálum, það snýr ekki 

síst að framkvæmdaþættinum en aðgerðir verða að henta aðstæðum á hverjum stað. Það er 

því afar brýnt fyrir sveitarfélögin að þau setji sér ekki aðeins markmið um að draga úr 

landeyðingu, efli og endurheimti vistkerfin og stuðli að aukinni bindingu kolefnis í 

aðalskipulagi heldur lýsi einnig með hvaða aðferðum þau ætla að ná markmiðunum.  

Skógræktin bendir á mikilvægi þess að skipulagsumgjörð landnýtingar í dreifbýli sé með þeim 

hætti að ekki séu lagðar skipulagshindranir á þau form landnýtingar sem eru viðurkennd í 

aðgerðaáætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Hlutaðeigandi hagsmunaaðilar þurfa í 

sameiningu að móta sameiginlega framtíðarsýn, markmiðin sem stuðla að þeim og leiðir að 

þeim markmiðum. Í aðalskipulagi skal afmarka núverandi og fyrirhuguð skógræktarsvæði á 

skipulagsuppdrætti. Stefna aðalskipulags um skógrækt getur fallið undir nokkra 

landnotkunarflokka; fjölnytjaskógrækt, landbótaskógrækt, flest svæði sem skógræktarfélögin 

hafa umsjón með, skóga og skógrækt í grennd við þéttbýli. Skógrækt er nátengd öllum 

málaflokkum viðauka við landsskipulagsstefnu; loftslagsmálum, landslagi og lýðheilsu. Það er 

því afar mikilvægt að það komi skýrt fram í skipulagi hvaða landi sé ekki búið að ráðstafa undir 

aðra landnýtingu, til þess að einfalda bæði sveitarfélögunum sjálfum og landeigendum að 

hefja aðgerðir sem draga úr landeyðingu og binda kolefni.  
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Skógræktin er ávallt álitsgjafi um málefni er tengjast skógrækt, skógvernd og eyðingu skóga í 

skipulagsáætlunum. Á öllum skipulagsstigum getur verið tilefni til að hafa samráð við 

Skógræktina, skógræktarfélög og skógræktendur í viðkomandi landshluta um mál sem 

tengjast skipulagi skógræktar. 

 

     

 Virðingarfyllst, 

      f.h. Skógræktarinnar, 

       

            

 Hrefna Jóhannesdóttir, skipulagsfulltrúi  

 hrefna@skogur.is 
 Gamla Gróðrarstöðin, 
 Krókeyri 600, Akureyri 
 gsm. 626-1016 
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Ísafirði 12. apríl 2019 
 

Athugasemd við lýsingu fyrir gerð landsskipulagsstefnu. 

Vísað er til greinargerðar Skipulagsstofnunar (mars 2019) „Lýsing fyrir gerð 

landsskipulagsstefnu. Loftslag, landslag, lýðheilsa. Viðauki við Landsskipulagsstefnu 2015-

2026“ og auglýsingu á vef Skipulagsstofnunar um athugasemdir við lýsinguna. 

Vestfjarðastofa telur að lýsingin skipulagsstefnu um loftslagsmál, landslag og lýðheilsu sé um 

of miðuð við stöðu höfuðborgarsvæðis og vaxtarsvæða í nágrenni þess. Það er mat 

Vestfjarðastofu að það stefni í að lausnir í stefnuviðmiðum Landsskipulagstefnu, verði 

þvingaðar á smærri byggðakjarna, sem eiga í vök að verjast og geti skaðað framþróun 

samfélaga og atvinnulífs svo sem á Vestfjörðum. 

Á höfuðborgarsvæði og nágrenni þess hafa allir grunninnviðir verið byggðir upp á síðustu 

áratugum s.s. flutningskerfi raforku, fjarskipti, samgöngur innan svæðis sem og 

alþjóðasamgöngur það er, hafnir og flugvellir. Slík uppbygging innviða hefur 

undantekningalaust verið byggð í krafti atvinnuuppbyggingar s.s. stóriðju, sjávarútvegs og  

ferðaþjónustu. Fólksfjölgun á grunni þessara frumframleiðslugreina og öruggra innviða, gaf 

síðan færi á ýmiskonar sérhæfingu og uppbyggingu þekkingar, sem leiddi og leiðir af sér 

nýjar og mun mannfrekari atvinnugreinar en eru í frumframleiðslu.  

Hefur höfuðborgarsvæðið því notið þess ríkulega að hafa um áratuga skeið geta hagnýtt 

náttúruauðlindir og umhverfi landsins.  Byggðir fjær höfuðborgarsvæðinu hafa hinsvegar ekki 

notið þessarar uppbyggingar í sama mæli og eru því enn að glíma við úrlausnarefni sem 

vöntun innviða skapar þeirra samfélögum. Að mati Vestfjarðastofu er lýsing á gerð 

landsskipulagsstefnu ekki að ná að fanga þessa mismunandi stöðu. Stöðu þar sem innviðir 

hafa annars vegar náð því stigi að þeir eru ekki sem umfjöllunarefni enda taldir sjálfsagðir, en 

hinsvegar dragbítur á þróun samfélaga og atvinnulífs.  

Horft til stefnuviðmiða í lýðheilsumálum, þá mega leiðir að því að bæta lýðheilsu í 

borgarsamfélagi ekki yfirfærast á dreifbýli í óbreyttri mynd t.d. að gerð verði krafa á lítil 

sveitarfélög um uppbyggingu göngu og reiðhjólastíga eða annað sem dreifbýlið stendur 

jafnvel ekki fjárhagslega undir. Á sama tíma sem vöntun á húsnæði og fábreytni í atvinnulífi, 

eru þeir þættir sem skapa íbúum mikið óöryggi og eru grundvallar lýðheilsumál í þessum 

byggðum.  

Horft til stefnuviðmiða varðandi landslag, þá telur Vestfjarðastofa að umfjöllun um víðerni 

eigi að afmarkast við eitt af fjórum viðfangsefnum gildandi Landsskipulagsstefnu þ.e. 

Skipulag miðhálendisins. Umræðu um þetta sértæka viðfangsefni eigi því að haldast innan  

hins afmarkaða svæðis sem miðhálendið telst vera en ekki yfirfærast á t.d. á Vestfirði. 

Almennt verði einnig að taka mjög ítarlega umræðu um áhrif víðernisskilgreininga á 

eignarrétt á landi og rétt eigenda um nýtingu lands innan gildandi lagaumhverfis. Nýting sem 

oftar en ekki byggir á gömlum hefðum og er í ákveðnu jafnvægi við náttúru þessara svæða. 
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Sé hinsvegar ætlun með stefnuviðmiði landslagi innan Landsskipulagstefnu, að ganga á þau 

réttindi með eignaupptöku eða á annan hátt þrengja mjög að athafnafrelsi sem kallar á 

fébætur, þá verður slík stefna þá einnig að koma fram lögbundinni stefnumörkun í 

ríkisfjármálaáætlun.     

Vanda verður því til framkvæmdar Landsskipulagsstefnu og minnt á fjórða leiðarljós 

Landsskipulagsstefnu  

„Að skipulag byggðar og landsnotkunar styðji samkeppnishæfni landsins alls og 

einstakra landshluta“ 

Sjónarmið um 80 % íbúa landsins á höfuðborgarsvæðinu og vaxtarsvæða í kringum 

höfuðborgarsvæðis vega vissulega þungt. En á hinn bóginn hefur samanlagður fjöldi íbúa utan 

þessa höfuðborgarsvæðis aldrei verið fleiri og því jafngild sjónarmið þeirra íbúa sem eru að 

fjalla um sitt nærsvæði.  

Vestfjarðastofa ítrekar því, að ekki skuli setja eina stefnu sem eigi að gilda um öll svæði þar 

sem þau eru misjafnlega stödd í samfélags- og innviðaþróun. Það er hætta á að áhersla á stærri 

byggðakjarna í landsskipulagsstefnu verði til þess að minni byggðakjarnar dali og jafnvel 

leggist af, án þess að bein ákvörðun hafi verið tekin um slíkt.  

 

 

 

 


