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1 Inngangur 

Með lögum skal land byggja en með ólögum eyða
1
 er orðatiltæki sem flestir Íslendingar 

kannast við og óhætt er að segja að þessi víðfræga setning hafi staðist tímans tönn. Hana má 

túlka á þann veg að eina leiðin til að samfélag þrífist sé að það standi á ákveðnu regluverki. 

Ljóst er að regluverk þetta takmarkar frelsi einstaklinga á einhvern hátt en það er einnig 

nauðsynlegur þáttur í að færa tiltekið samfélag upp á siðmenntað stig
2
. Ólafur Jóhannesson 

segir í bók sinni Lög og réttur að „eitt af einkennum hvers ríkis er lögbundið skipulag sem 

heimilt er eða skylt að halda uppi með valdi“
3
. Skipulagslöggjöf veitir stjórnvöldum ríkar 

heimildir til að stýra því hvernig einstaklingur og eftir atvikum lögaðilar geta farið með eignir 

sínar
4
. Lögin takmarka því eignaréttindi almennings sem vernduð eru í 72. gr. stjskr. en þrátt 

fyrir víðtæka vernd ákvæðisins hefur ávallt verið talið að heimilt sé fyrir löggjafann að 

takmarka réttindin almennt án þess að til bóta komi
5
. 

Skipulagslöggjöfin gengur hvað næst eignaréttindum borgara en á einnig að tryggja það 

að þróun byggðar verði ekki tilviljunarkennd og að hagsmunir samfélagsins séu hafðir að 

leiðarljósi umfram hagsmuni einstaklingsins
6
. Ljóst er að hún felur í sér miklar almennar 

takmarkanir á eignarrétti, einnig er í 50. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010
7
 almenn 

eignarnámsheimild þar sem ráðherra getur að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar veitt 

sveitarfélögum heimild til að taka fasteignir og lóðir eignarnámi. 

Ólafur Lárusson telur að engar eignir hafi eins mikil áhrif á afkomu einstaklings og 

fasteignir hans
8
. Því skipta öll inngrip í eignarrétt þeirra gífurlegu máli fyrir borgarann. Í 

þessari ritgerð verður farið yfir möguleg áhrif skipulagsbreytinga á hagsmuni borgara
9
, 

hvenær borgari telst aðili að skipulagsmáli og hvaða úrræðum hann getur beitt þegar að 

skipulagsáætlanir ganga gegn rétti hans. Sérstök áhersla verður lögð á 

deiliskipulagsbreytingar þar sem óhætt er að segja að þær standi almenningi hvað næst.  

 

 

                                                 

1
 Brennu-Njálssaga, bls. 135 

2
 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 26. 

3
 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. bls. 11. 

4
 Heiða Björg Pálmadóttir:  „Valdmörk úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála vegna breytinga á 

deiliskipulagi“, bls. 318. 
5
 Heiða Björg Pálmadóttir: „Valdmörk úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála vegna breytinga á 

deiliskipulagi“, bls. 318. 
6
 Heiða Björg Pálmadóttir: „Valdmörk úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála vegna breytinga á 

deiliskipulagi“, bls. 320-321. 
7
 Hér eftir skpl. 

8
 Ólafur Lárusson: Eignarréttur 1, bls. 41. 

9
 Í þessari ritgerð falla bæði einstaklingar og lögaðilar undir hugtakið borgari. 
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2 Eignarréttur og takmarkanir hans 

Eignaréttindi hafa verið skilgreind sem réttindin til að ráða yfir tilteknum verðmætum innan 

þeirra marka sem sett eru í lögum eða af óbeinum eignaréttindum annarra einstaklinga yfir 

þeim
10

. Eigandi getur þá að jafnaði gert allt sem hann vill við eign sína meðan hendur hans 

eru ekki bundnar af ofangreindum takmörkunum. Á meðal mikilvægustu heimildanna sem 

eignarrétturinn felur í sér er umráðaréttur, hagnýtingarréttur og ráðstöfunarréttur sem eigandi 

hefur yfir eign sinni
11

. Takmarkanir eignarréttar eru ýmist samningsbundnar eða lögbundnar. 

Þær fyrrnefndu geta eftir eðli sínu og umfangi takmarkað verulega réttindi eigandans
12

. Í 

þessari ritgerð er megináherslan lögð á þær lögbundnu. 

Lögbundnar takmarkanir geta verið misjafnar og hefur löggjafinn látið eignaréttindi yfir 

fasteignum meira til sín taka en réttindi yfir öðrum eignum
13

. En réttindi fasteignareiganda 

hafa lengi þurft að sæta veigamiklum takmörkunum í íslenskri löggjöf og hefur það farið 

vaxandi af ýmsum ástæðum og má þar til dæmis nefna nauðsyn hagkvæmrar tilhögunar á 

byggð í þéttbýli
14

. Takmörkununum í lögum má skipta í tvennt. Annars vegar takmarkanir á 

meðferð og hagnýtingu eigna og hins vegar takmarkanir á aðilaskiptum að réttindum yfir 

fasteignum
15

. Dæmi um takmörkun á hagnýtingarrétti í löggjöf er 1. mgr. 12. gr. skpl. en þar 

segir að „bygging húsa og annarra mannvirkja ofan jarðar og neðan og aðrar framkvæmdir og 

aðgerðir sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess skulu vera í samræmi við 

skipulagsáætlanir“. Í 1. mgr. 13. gr. skpl. er fjallað um framkvæmdaleyfi sem þarf að fá frá 

sveitarfélagi vegna allra meirihátta framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd 

þess. Ljóst er að báðar þessar lagagreinar takmarka hagnýtingarréttindi fasteignareiganda 

gífurlega sem getur þá ekki nýtt eign sína eins og hann vill. Dæmi um takmörkun 

ráðstöfunarheimilda er í löggjöf um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 57/1998 en 

þar segir í 1. mgr. 12. gr. að bannað sé að undanskilja jarðhitaréttindi af jörð nema með 

fengnu leyfi ráðherra.  

Takmarkanir í lögum geta einnig verið annars eðlis en þar má nefna 1. mgr. 50. gr. skpl. 

sem felur í sér heimild sveitarstjórna til að taka fasteignir, hluta þeirra, landsvæði, efnisnámur 

eða takmörkuð eignarréttindi af þessu eignarnámi. Ef þessari eignarnámsheimild  er beitt felur 

það í sér mun veigameira inntak í eignarrétt borgara en þær almennu takmarkanir sem finna 

                                                 

10
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti 1, bls. 11. 

11
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti 1, bls. 15. 

12
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti 1, bls. 12. 

13
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti 1, bls. 84. 

14
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 50. 

15
 Eyvindur G. Gunnarsson: Um lög og rétt, bls. 411. 
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má víðs vegar í lögum og koma jafnt niður á öllum. Viðurkennt er að takmarka megi 

eignaréttindi almennt án þess að til bótaskyldu komi en Björg Thorarensen segir að ein 

veigamesta almenna takmörkun sem eignarréttinum er sett sé skylda borgara til að greiða 

skatta til samfélagslegra þarfa
16

. Sérstakar skerðingar eru aftur á móti, eins og áður segir, 

annars eðlis og meðal annars verndaðar af 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

Því er rétt að útskýra greinarmuninn á eignarnámi sem er bótaskylt inngrip í eignarrétt 

borgara og varið af 1. mgr. 72. gr. stjskr. og hinum margvíslegu almennu takmörkunum sem 

finna má víða í löggjöfinni og einstaklingur verður að þola bótalaust
17

. Gaukur Jörundsson 

segir almennar takmarkanir vera þær sem leiða beint af lögum, koma niður á mörgum eignum 

eða eigendum og hafa ekki verulegt fjárhagstjón í för með sér. Aftur á móti ef takmarkanirnar 

koma hart niður á fáum einstaklingum og þeir sviptir öllum eignarheimildum sínum yfir 

eigninni sé frekar um eignarnám að ræða
18

. Þau atriði sem höfð eru til leiðsagnar þegar 

ákvarðað er hvort eignarskerðingin eigi undir 1. mgr. 72. gr. stjskr. eru fyrst og fremst hvort 

stofnað er til nýrra eignarheimilda, hvort eignarskerðingin beinist að mörgum, á hvaða 

röksemdum hún hvílir og hversu þungbær hún er
19

. 

Í 2. mgr. 1. gr. fyrsta samningsviðauka Mannréttindasáttmála Evrópu nr 1. kemur skýrt 

fram að ákvæðið skuli ekki á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess að fullnægja þeim lögum 

sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um notkun eigna í samræmi við 

hag almennings
20

. Aðildarríkjum hefur verið veitt víðtækt svigrúm af 

Mannréttindadómstólnum til að ákvarða hvað teljist til almannahagsmuna og hvaða aðgerðum 

megi beita til að markmiðunum sé náð
21

. 

Ýmsar ákvarðanir sem taka þarf á grundvelli skipulagslaga geta skert hagsmuni borgara 

verulega, í 51. gr. núverandi skpl. er bótaákvæði sem verndar þá einstaklinga er verða fyrir 

sérstakri skerðingu á eign sinni umfram aðrar eignir í nágrenninu í kjölfar skipulagsbreytinga. 

Í dómnum Stjörnugrís 3 fara eigendur jarðarinnar M í mál við sveitarfélag sem hafði 

samþykkt nýtt deiliskipulag og veitt byggingarleyfi fyrir svínabúi á aðliggjandi jörð. Í 

héraðsdómi sem staðfestur var í Hrd. 26. apríl 2012 (523/2011) segir:  

 

                                                 

16
 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur - mannréttindi, bls. 470-471. 

17
 Heiða Björg Pálmadóttir: „Valdmörk úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála vegna breytinga á 

deiliskipulagi“, bls 318. 
18

 Gaukur Jörundsson: „Eignaréttur 1“, bls. 51. 
19

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 490. 
20

 Alþjóðlegir mannréttindasamningar sem Ísland er aðili að, bls. 33. 
21

 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignaréttar“, bls. 495. 
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Stefnendur reisa kröfu sína á 33. gr. þágildandi skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997, 

en samkvæmt þeirri reglu stofnast bótaréttur gagnvart sveitarsjóði fyrir þann sem sýnt 

getur fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna gildistöku skipulags sem valdi því að 

verðmæti fasteignar lækki, nýtingarmöguleikar hennar skerðist frá því sem áður var 

heimilt eða hún muni rýrna svo að hún nýtist ekki til sömu nota og áður. Því sé saknæmi 

ekki bótaskilyrði, enda þurfi aðeins að sýna fram á tjónið og að orsakasamband sé á milli 

þess og skipulagsins. Að baki þessu búi sú viðleitni að vernda eignarréttinn sem er 

friðhelgur samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar. Sveitarfélög geti þurft að taka ákvarðanir 

í skipulagsmálum sem haft geti áhrif á verðmæti eigna en þá hafi löggjafinn metið það 

svo að bætur komi fyrir. Að öðrum kosti gætu ákvarðanir í skipulagsmálum verið 

andstæðar stjórnarskrá. Því sé ekki um að ræða almennar takmarkanir á eignarétti sem 

stefnendur þurfi að þola bótalaust. 

 

Hér töldu dómstólar að samþykki deiliskipulags og veiting byggingarleyfis hafi verið þess 

eðlis að um sérstaka skerðingu á eignarrétti eigenda aðliggjandi jarða hafi verið að ræða en 

yfirmatsmenn mátu verðrýrnun um 20% af upphaflegu verði jarðarinnar. Þar sem ekki var um 

almenna takmörkun að ræða gátu eigendurnir farið fram á bætur sem þeim voru svo dæmdar í 

Hæstarétti. 

Eins og áður hefur verið rætt um er það meginregla að eigandi megi gera það við eign sína 

sem ekki er andstætt lögum eða óbeinum eignaréttindum annarra
22

 og því er ljóst að ef 

skipulagslöggjöfin væri ekki í gildi væru hagnýtingarmöguleikar fasteignareigenda meiri og 

hendur þeirra ekki eins bundnar. Þessar takmarkanir koma víðs vegar fram í 

skipulagslöggjöfinni og þar má helst nefna þær leyfisveitingar sem þarf fyrir framkvæmdum 

samanber 1. mgr. 13. gr. skpl. og byggingum samanber 3. kafla Laga um mannvirki nr. 

160/2010. Þessar takmarkanir koma jafnt niður á öllum fasteignareigendum og eru í þágu 

almannahagsmuna og því ljóst að um almennar takmarkanir er að ræða. Gott dæmi um 

hvernig löggjöfin getur takmarkað eignaréttindi er Hrd. 7. febrúar 2013 (439/2012): 

 
Í honum vildi S sem var eigandi hússins B, auka aðgengi að húsinu með lagningu vegar sem 

gerði aðkomu bifreiða frá Borgarholtsbraut tæka. Hann taldi aðkomu að húsi sínu algjörlega 

óviðunandi og beinlínis hættulega. Umsókn S um leyfi til að leggja veg að húsinu var hafnað 

og í kjölfarið sendi S skipulagsstjóra bréf þar sem hann taldi sig vera í fullum rétti „með að 

koma aðgengismálum að heimili sínu í viðunandi horf“. Benti hann á í því samhengi að 

framkvæmdirnar væru innan marka lóðarinnar og þar að auki væri slökkviliði, 

sjúkraflutningafólki, börnum, fötluðum og fleirum gert erfitt um vik að komast að húsinu, 

enda væri aðgengi að húsinu nánast ekkert að undanskildum stiga yfir klapparhaft á 

norðurhluta lóðarinnar. S sótti aftur um leyfi fyrir framkvæmdunum og eftir jákvæða 

umsögn umhverfis- og samgöngunefndar og grenndarkynningu samþykkti skipulagsnefnd 

framkvæmdirnar í samræmi við tillögu að deiliskipulagsbreytingu.  

Sveitarfélagið K hafnaði aftur á móti tillögu um breytt deiliskipulag og höfðaði S 

málið til að fá þá ákvörðun fellda úr gildi meðal annars á þeim grundvelli að hún hefði 

verið reist á ómálefnalegum sjónarmiðum.  

                                                 

22
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti 1, bls. 11. 
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Hæstiréttur tekur fram í niðurstöðu sinni „eins og fram kemur í 3. mgr. 3. gr. skpl. 

hefur sveitarstjórn víðtækt vald í skipulagsmálum innan marka sveitarfélags. Í 1. mgr. 38. 

gr. þeirra laga er kveðið á um að sveitarstjórn beri ábyrgð á og annist gerð deiliskipulags. 

Samkvæmt því heyrir það undir hana að samþykkja deiliskipulag endanlega, sbr. 40. – 42. 

gr. laganna og gildir hið sama um breytingar á slíku skipulagi sbr. 43. gr. þeirra“. Einnig 

segir Hæstiréttur „ekki hefur verið sýnt fram á af áfrýjanda að sú ákvörðun bæjarstjórnar 

stefnda 24. maí 2011 að hafna framkominni tillögu að breytingu að deiliskipulagi 

Borgarholtsbrautar 15 hafi brotið í bága við lög eða stjórnvaldsfyrirmæli. Þá hefur heldur 

ekki verið leitt í ljós að ómálefnaleg sjónarmið hafi búið að baki þeirri ákvörðun. Að 

þessu virtu og að öðru leyti með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður hann 

staðfestur“. 

 

Í þessum dómi sést hvernig skipulagslöggjöfin getur takmarkað eignaréttindi einstaklinga yfir 

eign sinni en í þessu máli mátti eigandi fasteignar ekki leggja veg innan lóðarmarka húseignar 

sinnar. Sú ákvörðun kom í veg fyrir möguleika hans til að gera aðkomu að fasteign sinni 

viðunandi. 

Þegar breytingar á skipulagi hafa áhrif á einstaklinga, en ekki með þeim hætti að þær 

skerði eignarétt þeirra sérstaklega, geta þeir ekki leitað bóta. Takmarkast úrræði þeirra þá við 

að fá ákvörðun stjórnvalda fellda úr gildi, eins og nánar verður rætt um síðar. 

 

3 Skipulagsáætlanir 

Þörfina fyrir skipulagsáætlanir, og þar með skipulagslög, má rekja aftur til þeirra miklu 

samfélagslegu breytinga sem urðu með iðnbyltingunni. Í fyrsta skipti í sögu mannlegra 

samfélaga var mögulegt að byggja upp þéttbýli í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Eftir því 

sem fjölgaði í borgunum og iðnaðurinn óx fór að bera á því að efri- og millistéttir 

samfélaganna fluttust úr miðborgunum og í úthverfin þar sem var að finna ódýrt 

byggingarland fjarri hávaða og mengun iðnaðarins. Fyrir verkafólkið var þó best að búa 

miðsvæðis og sem næst verksmiðjunum þar sem atvinna þeirra var. Ýmis vandamál fóru að 

láta á sér bera, sérstaklega miðsvæðis í þéttbýlinu, svo sem yfirfull ræsi, skortur á 

drykkjarvatni, mengað vatn og loft auk ágangs járnbrautanna. Þessi vandamál kölluðu í fyrsta 

skipti á afskipti stjórnvalda af borgar- og bæjarskipulagi. Þetta inngrip í einkaeignarrétt 

borgaranna fólst fyrst og fremst í tvennu, í fyrsta lagi að tryggja öryggi íbúanna með því að 

stuðla að öruggu gatnakerfi, hreinu vatni, minnkandi mengun og góðum skolplögnum, í öðru 

lagi var farið að setja auknar skyldur á eigendur fasteigna í þéttbýli, og notendur þeirra, svo 

sem skatta og gjöld ýmis konar
23

. 

                                                 

23
 Anthony Sutcliffe: Towards the Planned City, bls.1-5. 
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Skipulag bæja var framan af lítið sem ekkert á Íslandi. Segir í bók Guðmundar 

Hannessonar Um skipulag bæja að þegar bæir tóku að byggjast höfðum við enga reynslu í 

skipulagi þéttbýlis og öll þekking á borgargerð var af skornum skammti. Oftar en ekki var 

jafnvel byggt af handahófi einu saman. Á þessum tíma var helsta lagaboðið sem tengdist 

skipulagsmálum þéttbýlis að öll hús skyldu vera einbýli en kveðið var á um það vegna 

eldhættu. Þetta ákvæði í tilskipun um einkaleyfi kaupstaða frá 17. nóvember 1786 gilti þar til 

lögum var breytt 1894
24

. Skipulagsleysi fyrri tíma í uppbyggingu bæja á Íslandi má jafnan sjá 

þegar gengið er um elstu hverfi gamalla sjávarþorpa. 

Sérlög um skipulagsmál á Íslandi voru fyrst sett 1921
25

 og fljótlega eftir það var hafist 

handa við að gera skipulagsuppdrátt fyrir Reykjavík innan Hringbrautar, sem síðar var 

samþykktur og auglýstur 1927. Vegna fjölda athugasemda frá íbúum svæðisins tók meðferðin 

nokkur ár. Þetta var fyrsti skipulagsuppdrátturinn sem gerður var fyrir þéttbýli á Íslandi
26

. Frá 

árinu 1921 hafa skipulagslög á Íslandi verið endurnýjuð 1964, 1997 og 2010. Þau 

síðastnefndu eru í gildi núna með áorðnum breytingum. Íslensk skipulagslög eiga sér ekki 

neina beina fyrirmynd í lögum annarra ríkja
27

. 

Skipulagsáætlanir skiptast í þrjá flokka; svæðis-, aðal- og deiliskipulag
28

. Í 1. mgr. 12. gr. 

skpl. er kveðið á um skipulagsskyldu sem skuli ná bæði til lands og hafs innan hvers 

sveitarfélags. Aðalheiður Jóhannsdóttir telur skyldu sveitarfélaga til að gera aðalskipulag 

ótvíræða en svo lengi sem framkvæmdir eru ekki fyrirhugaðar á byggingareitum er 

deiliskipulag óþarft. Sveitarfélög utan höfuðborgarsvæðisins eru ekki skyldug til að gera 

svæðisskipulag
29

. Húsbyggingar og aðrar framkvæmdir og aðgerðir ofan jarðar, sem neðan, 

sem áhrif hafa á umhverfið þurfa að vera í samræmi við skipulagsáætlanir, samkvæmt 1 mgr. 

12. gr. skpl. Í 2. mgr. sömu lagagreinar kemur fram að skipulagsáætlanir marki stefnu um 

landnotkun og byggðaþróun sem þurfa að vera í samræmi við löggjöfina. Í 4. mgr. 12. gr. 

skpl. segir að við gerð skipulagsáætlana þurfi að leita eftir áliti og umsögnum þeirra 

einstaklinga og stofnana sem hagsmuna eiga að gæta. Innbyrðis samræmi á að vera á milli 

skipulagsáætlana samkvæmt 7. mgr. 12. gr. skpl. og þar segir einnig að stigveldi 

skipulagsáætlana sé með þeim hætti að svæðisskipulag er rétthærra en aðalskipulag sem er 

rétthærra en deiliskipulag. 

                                                 

24
 Guðmundur Hannesson: Um skipulag bæja, bls. 16. 

25
 Alþt. 1986-87, A-deild, bls. 1566. 

26
 Zóphónías Pálsson: Ágrip af sögu skipulagsmála í einstökum sveitarfélögum 1938-1988, bls. 7. 

27
 Heiða Björg Pálmadóttir: „Valdmörk úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála vegna breytinga á 

deiliskipulagi“, bls. 318 og 323. 
28

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 4. 
29

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 4. 
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3.1 Svæðisskipulag 

Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. skpl. er svæðisskipulag skipulagsáætlun sem nær til tveggja eða 

fleiri sveitarfélaga, heilla landshluta og jafnvel stærri svæða þar sem talin er vera þörf á að 

samræma stefnu í byggðaþróun og landnotkun vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi 

aðila. Þarna er um að ræða landsvæði sem skapa eina heild í landfræðilegu, hagrænu og 

félagslegu tilliti, samkvæmt 2. mgr. sömu lagagreinar. Þar segir einnig að þegar 

svæðisskipulag er gert þarf það að byggja á markmiðum skpl. og landsskipulagsstefnu hverju 

sinni. 

Í 3. mgr. 21. gr. skpl. segir að svæðisskipulag sé langtímaáætlun til að minnsta kosti 12 

ára. Er skipulagið sett fram í skipulagsgreinargerð þar sem kemur fram rökstudd stefna 

sveitarfélaganna varðandi byggðaþróun og landnotkun, samkvæmt 4. mgr. sömu lagagreinar. 

Þar segir einnig að umhverfismat þurfi að fylgja svæðisskipulagi. 

Kveðið er á um það í 9. gr. skpl. að þau sveitarfélög sem ráðast í svæðisskipulagsgerð 

þurfi að setja á fót svæðisskipulagsnefnd sem fer með ábyrgð á vinnslu, kynningu og 

afgreiðslu svæðisskipulagsins. Áður en svæðisskipulag tekur gildi þá þarf skipulagsstofnun, 

og eftir atvikum ráðherra, að hafa staðfest það, eftir gildistöku þess eru hlutaðeigandi 

sveitarfélög skuldbundin til þess að fara eftir þeirri stefnu sem þar er mörkuð. Eftir 

sveitarstjórnarkosningar er svæðisskipulagsnefnd heimilt að endurskoða svæðisskipulagið og 

skal sú ákvörðun tekin innan 12 mánaða. 

 

3.2 Aðalskipulag 

Í 1. mgr. 28. gr. skpl. segir að í aðalskipulagi komi fram skipulagsáætlun eins sveitarfélags 

sem nái yfir allt land sem tilheyri viðkomandi sveitarfélagi. Í aðalskipulagi er að finna 

grundvöll deiliskipulags skv. 2. mgr. 28. gr. skpl. og þarf því að koma fram áætlun um 

landnotkun, takmarkanir á henni, samgöngu- og þjónustukerfi, þéttleika byggðar, 

nýbyggingarsvæði og endurbyggingarsvæði. Í 4. mgr. sömu greinar er kveðið á um að 

aðalskipulag sé samþykkt til 12 ára í senn. Í gr. 4.1.1 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 segir 

að markmið aðalskipulags sé þríþætt. Í fyrsta lagi er aðalskipulag vettvangur stefnumótunar 

sveitarstjórnar í samráði við íbúa um þróun sveitarfélagsins. Í annan stað sýnir sveitarfélagið 

með aðalskipulagi hver stefna þess er með skýrum hætti og stuðlar þannig að markvissri 

þróun þar sem tekið er tillit til heildarhagsmuna. Í þriðja lagi er með aðalskipulagi málum 

miðlað milli hagsmuna þeirra sem nú búa í sveitarfélaginu og þeirra sem koma til með að búa 

í sveitarfélaginu. Að lokum er það markmið aðalskipulags að stuðla að öryggi íbúa og 

lífsgæðum þeirra. 
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3.3 Deiliskipulag 

Í gr. 1.3 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 segir að með deiliskipulagi sé átt við 

skipulagsáætlun fyrir ákveðinn reit eða afmarkað svæði innan sveitarfélags. Deiliskipulag þarf 

að byggja á og vera í samræmi við aðalskipulag. Deiliskipulag er í rauninni nánari útfærsla 

aðalskipulags. Í 1. mgr. 37. gr. skpl. segir að með deiliskipulagi sínu taki sveitarstjórn 

ákvarðanir um lóðir og notkun þeirra, byggingarreiti og mynstur byggðar innan þeirra en það 

felur meðal annars í sér útlit bygginga og nýtingarhlutfall þeirra. Sveitarstjórn ber ábyrgð á og 

gerir deiliskipulag samkvæmt 1. mgr. 38. gr. skpl. Einkaaðilar geta þó farið þess á leit við 

sveitarstjórnir að deiluskipulag landareigna þeirra sé breytt og bera þá allan tilkostnað af því. 

Í gr. 5.2.1 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 kemur fram að þegar verið er að vinna 

deiliskipulag á að leita eftir tillögum og sjónarmiðum íbúa, umsagnaraðila og annarra sem 

hagsmuna eiga að gæta. Þessi samvinna skal eiga sér stað í gegnum allt skipulagsferlið en til 

þess að svo megi verða þurfa gögn málsins að vera aðgengileg meðan á vinnslu skipulagsins 

stendur. Þegar lóðamörk liggja að öðru sveitarfélagi, eða lóð einkaaðila, þarf að leita 

samþykkis þeirra áður en deiliskipulagsbreytingar á viðkomandi lóð eru samþykktar. Alla 

jafna þarf að útbúa lýsingu á deiliskipulagi og þeim áherslum sem þar er að finna samkvæmt 

gr. 5.2.2 í skipulagsreglugerðinni. Í gr. 5.2.3 skipulagsreglugerðarinnar er fjallað um hvað 

skuli vera í slíkum lýsingum. Í þeim skal koma fram hver var aðdragandi skipulagsins, 

áherslur þess og markmið. Einnig hver eru einkenni svæðisins, hvernig aðstæður þar eru og 

hvernig á að afla frekari upplýsinga um svæðið og forsendur skipulagsins. Lýsa þarf hvernig 

tillagan samræmist aðalskipulagi og hvort aðrar skipulags- eða framkvæmdaáætlanir hafi 

áhrif. Kynna þarf verkáfanga skipulagsins og hvenær framkvæmd þeirra er áætluð. Fara þarf 

yfir hvernig hátta skal samráði við íbúa og hagsmunasamtök. Að lokum skal segja frá því 

hverjir eru umsagnaraðilar og hvernig eigi að standa að umhverfismati. 

Í gr. 5.2.4 skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 segir að til að samráð við almenning sé 

mögulegt þurfi að auglýsa deiliskipulag og breytingar á því. Um það er einnig fjallað í 41. gr. 

skpl. en í 1. mgr. þeirrar greinar kemur fram að tillaga að nýju deiliskipulagi skal auglýst líkt 

og þegar lögð er fram tillaga að nýju aðalskipulagi, þeir aðilar er telja sig eiga hagsmuna að 

gæta geta síðan gert athugasemdir við fyrirliggjandi tillögu. 

Ef breyting á skipulaginu telst óveruleg svo ekki verði að fara með hana eins og um nýtt 

deiliskipulag sé að ræða samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skpl. þá skal fara fram grenndarkynning 

fyrir nágranna. En með henni skal þeim nágrönnum, er taldir eru eiga hagsmuna að gæta, veitt 

færi á að tjá sig um fyrirhugaða breytingu samkvæmt 2. mgr. 44. gr. skpl. Þegar metið er 
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hvort breyting á deiliskipulagi falli undir 1. eða 2. mgr. 43. gr segir að taka skuli mið af því 

hve mikið sé vikið frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti eða formi viðkomandi svæðis.  

 

4 Landsskipulagsstefna 

Landsskipulag er ekki eiginleg skipulagsáætlun heldur stefna sem ráðherra leggur fram á 

Alþingi um landnýtingu. Því telst landsskipulagsstefna ekki sérstakt stig samkvæmt 

skipulagslögum
30

. Í umsögn Umhverfisráðuneytisins um frumvarp til skipulagslaga, sem varð 

að lögum nr. 123/2010, kemur fram mikilvægi þess að ríkisvaldið taki þátt í stefnumörkun 

skipulags þótt að meginábyrgðin á skipulagsmálum verði enn hjá sveitarfélögunum
31

. 

Landsskipulagsstefna á sér fyrirmynd í lögum nágrannaríkja okkar
32

. 

Í 10 gr. skpl. er fjallað um landsskipulagsstefnu. Þar segir að innan tveggja ára frá 

Alþingiskosningum sé það á ábyrgð ráðherra að setja fram landsskipulagsstefnu sem gildir til 

12 ára í senn. Landsskipulagið getur náð til landsins alls, einstakra landshluta og 

efnahagslögsögu Íslands. Þar kemur fram samþætt stefnumörkun hins opinbera um 

samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og annað það sem varðar landnotkun, og 

skal sú stefna hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Sveitarfélög þurfa að taka mið af 

landsskipulagi þegar þau gera svæðis-, aðal- og deiliskipulag og uppfæra þau í samræmi við 

breytingar sem gerðar eru á landskipulagi sé þess þörf. Aðalheiður Jóhannsdóttir bendir þó á 

að þar sem landsskipulagsstefnan sé ekki eiginleg skipulagsáætlun þá geti hún ein og sér ekki 

verið grundvöllur leyfisveitinga
33

. 

Landsskipulag kom nýtt inn í skipulagslög árið 2010 en allt frá upphafi umræðu um slíkt 

fyrirkomulag lögðust sveitarfélögin í landinu gegn því. Ljóst er að hendur sveitarfélaga eru í 

auknum mæli bundnar með tilkomu þess enda þurfa þau í sinni skipulagsgerð að taka mið af 

landsskipulagsstefnu ríkisins. Ef áætlanir sveitarfélaga ganga í berhögg við 

landskipulagsstefnuna þurfa þau að færa sérstök rök fyrir því
34

. Þessi rökstuðningur þarf þá að 

fylgja með tillögu að skipulagsáætluninni þegar hún er send Skipulagsstofnun samkvæmt 4. 

mgr. 10. gr. skpl. Með þessu móti geta sveitarfélögin komist hjá því að hlýta 

landsskipulagsstefnu ríkisins. 

 

                                                 

30
 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 18. 

31
 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 58 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 

32
 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 18. 

33
 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 20-21. 

34
 Stefán Thors: „Fyrsta landsskipulagsstefnan“, erindi á málþingi um skipulag landnotkunar og landnýtingar á 

Íslandi. 
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5 Leyfisveitingar 

5.1 Byggingarleyfi 

Til að geta byggt, breytt eða rifið hús eða önnur mannvirki eða til að geta breytt notkun þeirra, 

útliti eða formi þarf byggingarleyfi samkvæmt 5. tölul. 3. gr. laga um mannvirki nr. 160/2010. 

Þar kemur einnig fram að þau eru gefin út af byggingarfulltrúa eða Mannvirkjastofnun. Í 13. 

gr. laganna er kveðið á um skilyrði fyrir útgáfu byggingarleyfa og kemur þar fram í 1. tölul. 

að mannvirki verða að samræmast skipulagsáætlununum á svæðinu. Í 1. mgr. 44. gr. skpl. er 

kveðið á um að framkvæmdir sem þarfnast byggingarleyfis, í þegar byggðu hverfi þar sem 

deiliskipulag skortir, skuli fara í grenndarkynningu. 

Í 1. mgr. 14. gr. áðurnefndra laga nr. 160/2010 segir að byggingarleyfi falli úr gildi séu 

framkvæmdir ekki hafnar 12 mánuðum eftir útgáfu þess, ennfremur segir í 2. mgr. sömu 

greinar að stöðvist framkvæmdir í ár eða lengur sé hægt að fella byggingarleyfi úr gildi eftir 

að handhafi þess hafi fengið aðvörun. 

 

5.2 Framkvæmdaleyfi 

Í 13. gr. skpl. er fjallað um framkvæmdaleyfi. Aðilar þurfa að fá framkvæmdaleyfi frá 

sveitarstjórn vegna framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið og/eða breyta ásýnd þess. Ekki 

þarf framkvæmdaleyfi fyrir þær framkvæmdir sem krefjast byggingarleyfis, samkvæmt 1. 

mgr. þessarar lagagreinar. Í 4. mgr. kemur svo fram að hægt er að binda framkvæmdaleyfi 

skilyrðum í samræmi við skipulagsáætlanir. Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. skpl. er óheimilt að 

veita framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmdum sem þarfnast umhverfismats áður en niðurstaða 

liggur fyrir úr matinu. 

Framkvæmdaleyfi fellur úr gildi ef tafir verða á því að framkvæmd hefjist sem nema 12 

mánuðum eða meiru, samkvæmt 15. gr. skpl. Þar segir einnig að fella megi úr gildi 

framkvæmdaleyfi ef framkvæmdir stöðvast í 12 mánuði eða lengur, við svo langar tafir má 

einnig beita dagsektum en þá er gefinn þriggja mánaða fyrirvari áður en þær hefjast. Í 16. gr. 

skpl. segir að það sé á ábyrgð sveitarfélaga að hafa eftirlit með framkvæmdum og að þær séu 

innan leyfilegra marka. 

 

5.3 Rekstrar- og starfsleyfi 

Í 1. mgr. 7. gr. laga um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 segir að í 

rekstrarleyfi geti falist leyfi til veitingasölu, gistisölu og leigu samkomusala. Með þessum 

lögum er því verið að takmarka nýtingarmöguleika fasteigna með það að markmiði að tryggja 
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allsherjarreglu í rekstri gisti-, veitinga- og skemmtistaða samkvæmt 2. gr. laganna. Í 3. mgr. 7. 

gr. laganna segir að sýslumenn gefi út rekstarleyfi að uppfylltum skilyrðum. Í 4. mgr. 10. gr. 

áðurgreindra laga segir að rekstrarleyfi skuli vera í samræmi við byggingarleyfi og 

skipulagsskilmála fasteignarinnar. Rekstarleyfi eru gefin út til fjögurra ára í senn nema 

sérstaklega sé óskað eftir skemmri leyfum samkvæmt 1. og 2. mgr. 11. gr. laganna.  

Útgáfa rekstrarleyfis er háð því að umsóknaraðili hafi fengið útgefið starfsleyfi, þó er 

einnig hægt að sækja um leyfin samtímis, samkvæmt 1. og 2. mgr. 10. gr. laga um 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007. Útgáfa starfsleyfa er í höndum 

viðkomandi eftirlitsaðila þegar um matvælaframleiðslu eða –dreifingu er að ræða, samkvæmt 

9. gr. laga um matvæli nr. 93/1995, og í höndum Hollustuverndar ríkisins eða 

heilbrigðisnefnda sveitarfélaga sé um rekstur að ræða sem valdið getur mengun, samkvæmt 6. 

gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998. 

Í Ásborgardómnum Hrd 19. desember 2012 (222/2012) fóru eigendur fasteignar í mál við 

sveitarfélag sem veitt hafði jákvæða umsögn um rekstrarleyfi sem braut í bága við gildandi 

deiliskipulag í hverfinu. En stuttu áður höfðu þeir keypt fasteignina af sveitarfélaginu meðal 

annars vegna þess að um fasteign í rólegu íbúðarhverfi var að ræða, eigendur töldu að um 

brostnar forsendur fyrir kaupunum væri að ræða og kröfðust riftunar á samningnum. Í 

dómnum segir: 

 
Stefndi gaf jákvæða umsögn með báðum umsóknum Grímsborga ehf. Þær gerðir hans 

fóru í bága við fyrirmæli 1. töluliðar 4. mgr. 10. gr. laga nr. 85/2007 um að sveitarstjórn 

skuli staðfesta að staðsetning sé innan marka, sem reglur og skipulag segi til um, en 

deiliskipulag gerði ráð fyrir íbúðabyggð í Ásborgum. Umsóknir Grímsborga ehf. fólu 

jafnframt í sér að breytt yrði notkun húsa, sem þegar höfðu verið reist í Ásborgum, og var 

því þörf á byggingarleyfi til slíks samkvæmt 1. mgr. 43. gr. þágildandi laga nr. 73/1997, 

samanber einnig áðurnefnda umsögn byggingarfulltrúa uppsveita Árnessýslu og 

Flóahrepps 28. maí 2010. Jákvæð umsögn stefnda var því einnig andstæð því lagaákvæði. 

Verður fallist á með áfrýjendum að virða beri þessar athafnir stefnda í tengslum við 

samningsskyldur hans honum til sakar, sbr. 2. málslið 18. gr. laga nr. 40/2002 og að 

gerðir hans hafi falið í sér eftirfarandi vanefnd á kaupsamningi þeirra í skilningi 2. mgr. 

20. gr. sömu laga. Reynir þá ekki sérstaklega á hvort hún yrði almennt talin veruleg eða 

óveruleg. Krafa áfrýjenda um riftun kaupsamnings verður samkvæmt því tekin til greina. 

 

Í þessu máli veitti sveitarfélagið jákvæða umsögn fyrir rekstarleyfi sem braut í bága við 

gildandi deiliskipulag í umræddu hverfi og takmarkaði hagnýtingu eigenda sem keyptu 

fasteignina til að reisa sér sumarhús á friðsælum og rólegum stað. Kaupandi fasteignarinnar 

fékk því að rifta kaupsamningi sínum við sveitarfélagið í kjölfar leyfisveitingarinnar sem 

skerti eignaréttindi hans.   
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6 Möguleg áhrif skipulagsbreytinga og leyfisveitinga á hagsmuni borgara 

Skipulagslög og lög um mannvirki á Íslandi geta haft margvísleg áhrif á alla landsmenn en 

með lögunum er valdhöfum veitt heimild til að ákvarða hvernig skuli nýta tiltekin svæði. 

Skúli Magnússon telur að „fátt hafi jafnmikil áhrif á daglegt líf, og þar með lífsgæði manna og 

skipulag byggðar og landnýtingar“
35

. Hvort sem um veigamiklar eða -litlar breytingar er að 

ræða er óumflýjanlegt að þær ákvarðanir sem teknar eru hafi ekki einvörðungu áhrif á þann 

sem þær beinast að, heldur geta þær haft bein og óbein áhrif á fjölda annarra borgara. 

Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni er gott dæmi um það hversu mikil áhrif skipulag í raun hefur en 

aflögn hans mun ekki eingöngu snerta íbúa Reykjavíkur í nærliggjandi hverfum flugvallarins 

heldur getur þetta mál skipt sköpum fyrir öryggi og lífsgæði landsmanna allra. 

Þó skipulagsáætlanir geti haft áhrif á marga þá geta ekki allir kært ákvörðun til æðra 

stjórnvalds eða höfðað ógildingarmál, til þess þarf einstaklingurinn að jafnaði að eiga 

lögvarða hagsmuni en um þau atriði verður nánar fjallað síðar
36

. Í skipulagsmálum þá ber 

mikið á grenndarrétti enda eru þeir sem næst búa framkvæmdum og/eða breytingum 

líklegastir til að verða fyrir töluverðum áhrifum af völdum þeirra. Raunhæfustu úrræði þeirra 

eru þá að krefjast þess að fyrirhuguð breyting verði ekki samþykkt eða að áður tekin ákvörðun 

um breytingu sé felld úr gildi. Ef breytingin veldur aftur á móti sérstakri skerðingu á 

eignarrétti getur svo farið að sá einstaklingur sem sýnt getur fram á hana geti farið í bótamál á 

grundvelli almennra skaðabótareglna eða beitt 1. mgr. 51. gr. skpl. sem fjallar um bótaábyrgð 

sveitarfélaga eins og fjallað var um í öðrum kafla.   

Í dómaframkvæmd hefur margoft reynt á þessi úrræði vegna margvíslegra áhrifa sem 

nágrannar telja sig hafa orðið fyrir. Gott dæmi er dómurinn Suðurhús Hrd. 6. nóvember 2008 

(32/2008): 

 
B var veitt byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á húsi sínu, nágrannar hans A og H töldu 

leyfisveitingu þessa í ósamræmi við gildandi deiliskipulag og kröfðust þess að 

viðbyggingin yrði fjarlægð eða til vara að leyfisveitingin yrði talin ólögmæt. Tilefni 

kvörtunar A og H var það skerta útsýni sem viðbyggingin olli og í kjölfarið lækkun á 

markaðsvirði fasteignar þeirra. Niðurstaða dómsins var sú að B þurfti að fjarlægja 

bygginguna á þeim forsendum að viðbyggingin braut í bága við gildandi deiliskipulag. 

 

Einnig er vert að nefna dóminn Sorpurðunarstöð Hrd. 1999, bls. 2666 (461/1998): 

 
Þar krafðist eigandi jarðarinnar A bóta í kjölfar starfsleyfis sem veitt var Sorpstöð 

Suðurlands BS um að hefja starfsemi sorpurðunarstöðvar á nágrannalóð. Eigandi A 

                                                 

35
 Skúli Magnússon: „Er ómögulegt að breyta vondu skipulagi?“, http://www.visir.is 

36
 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 351. 
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höfðaði málið gegn Sorpstöð Suðurlands en ekki því stjórnvaldi sem veitt hafði 

starfsleyfið í kjölfar skipulagsbreytinga sem samþykktar voru árið 1994. Sorpstöðin 

krafðist sýknu á grundvelli aðildarskorts en samkvæmt 29. gr. þágildandi skpl. gilti 

svipað ákvæði og er 51. gr. núgildandi laga um að bætur eigi að sækja á það sveitarfélag 

er tekur ákvörðun um breytingarnar, dómstólar töldu það þó ekki girða fyrir að hægt væri 

að höfða mál gegn öðrum á grundvelli almennra skaðabótareglna. Eigandi A gat sýnt 

fram á að fyrirhuguð starfsemi myndi skerða not jarðar sinnar en hann hafði til að mynda 

ákveðið að reisa þar sumarhúsabyggð, sú lyktarmengun sem stóð af sorpurðuninni kom í 

veg fyrir þær framkvæmdir og var talið að verðrýrnun hafi orðið á jörðinni. Eiganda A 

ákvarðaðar bætur þó með tilliti til þess hve fyrirhuguð framkvæmd um sumarhúsabyggð 

hafi verið komin stutt á veg.   
 

Í fyrri dómnum er málið höfðað til að fella úr gildi byggingarleyfi fyrir viðbyggingu sem 

kærendur töldu skerða útsýni sitt og rýra verðgildi eignar sinnar í kjölfarið. Í seinni dómnum 

er málsaðili ekki sáttur þar sem hann telur starfsemi nágranna takmarka nýtingargetu eignar 

sinnar en lyktarmengun varð þess valdandi að sumarhúsabyggð var ekki jafn vænn kostur. Í 

báðum dómunum er því komist að þeirri niðurstöðu að leyfisveitingar sem veittar voru, annars 

vegar í kjölfar breytinga á deiliskipulagi og hins vegar í andstöðu við gildandi deiliskipulag, 

takmörkuðu eignarrétt stefnenda í málunum og fengu þeir kröfum sínum framgengt.  

Dómstólar líta þó svo á að borgarar verði að þola ákveðna áþján frá nágrönnum og 

nærliggjandi starfsemi. Ef ónæði eða tjón er óverulegt kemur ógilding varla til greina. 

Dómurinn Vesturbrú Hrd. 2005, bls. 1840 (505/2004) sýnir þetta vel: 

 
N eigandi íbúðar A í fjöleignarhúsi sótti um leyfi til að opna þar veitingastað og fékk því 

framgengt, fjöleignarhúsið var í blönduðu hverfi samkvæmt aðalskipulagi og því 

samræmdist rekstur veitingastaðar því ágætlega. Gert var ráð fyrir fjölnota og 

margvíslegri starfsemi í hverfinu. Tveir íbúðareigendur mótmæltu aftur á móti leyfinu og 

töldu að frá rekstrinum myndi stafa hávaði og lyktarmengun, einnig var fjallað um 

eignarskiptayfirlýsinguna en hún gerði ráð fyrir verslunarrekstri. Úrskurðarnefnd 

umhverfis- og auðlindamála
37

 felldi leyfið úr gildi í kjölfar kæru nágrannanna. Nýr 

eigandi A, V fór með málið fyrir dómstóla sem komst að þeirri niðurstöðu að reksturinn 

samræmdist aðalskipulagi og að hávaði og lyktarmengun væri það óveruleg að ekki væri 

raskað lögvörðum hagsmunum annarra íbúa. Úrskurður ÚUA um ógildingu á 

byggingarleyfinu var því felldur úr gildi.  

 

Hér töldu dómstólar að leyfisveiting fyrir veitingastað bryti ekki í bága við gildandi 

aðalskipulag eða hefði það veruleg áhrif á aðra íbúa fjöleignarhússins að það varðaði 

ógildingu.  

Það liggur í augum uppi að allar ákvarðanir um breytingar á skipulagi hafa áhrif á 

einhverja, en þrátt fyrir að breytingin hafi áhrif á einstaklinginn þýðir það ekki þar með að 

hann geti rönd við reist. Þegar að breytingar eiga sér stað er ákveðnum aðilum sem telja sig 

eiga hagsmuna að gæta, veittur réttur til ábendinga og athugasemda í skpl. um fyrirhugaðar 

                                                 

37
 Hér eftir ÚUA 
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breytingar, heimildir þessar má finna í 23. gr., 31. gr. og 40. gr. laganna. En að jafnaði þurfa 

áhrifin að vera það veruleg að um lögvarða hagsmuni sé að ræða, nánar verður fjallað um þá í 

7. kafla, til þess að hægt sé að fá ákvörðun fellda úr gildi. 

 

7 Aðild að skipulagsmálum  

Þegar skipulagsyfirvöld taka ákvarðanir um breytingar þarf ekki að vera að hún falli öllum í 

geð. Hvort sem það er vegna þess að breyting eða synjun á breytingu fari gegn fjárhags-, 

tilfinningalegum eða öðrum hagsmunum einstaklingsins þá liggur það í augum uppi að hver 

sem er getur ekki krafist ógildingar á ákvörðunum stjórnvalda. Þær ákvarðanir sem helst 

koma til álita eru ákvarðanir sveitarfélaga um samþykkt á nýju deiliskipulagi eða breytingu á 

gildandi deiliskipulagi. Í 52. gr. skpl. er fjallað um kæruheimildir en þar segir í 2. málsl. 1. 

mgr. ákvæðisins að um aðild og annað varðandi kæruna skuli fara eftir lögum um 

úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindarmála nr. 130/2011. Í 3. mgr. 4. gr. þeirra laga segir að 

einungis þeir sem hafa lögvarða hagsmuni tengda ákvörðuninni geti kært hana til 

úrskurðarnefndarinnar.  

Kærur til æðra stjórnvalds eru ekki eina úrræðið til að fá stjórnvaldsákvörðun, sem lýtur 

að skipulagsbreytingum, hnekkt. Einnig er hægt að leita til dómstóla og er sá réttur tryggður í 

1. málsl. 1. mgr. 70. gr. stjskr. og í 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Þó 

réttur þessi sé ríkur er hann ekki ótakmarkaður en þar er meðal annars gerð sú krafa að aðili 

eigi réttindi eða skyldur sem ágreiningur stendur um
38

.  

Hægt er að leita til umboðsmanns Alþingis til þess að fá álit hans á hvort rétt hafi verið 

staðið að stjórnsýslulegri framkvæmd máls, hann hefur þó ekki valdheimildir til að hnekkja 

ákvörðuninni. Sá réttur er rýmri að því leyti að ekki er krafist þess að einstaklingurinn hafi 

lögvarða hagsmuni til að mál sé tekið fyrir og geta allir leitað til hans sem telja sig hafa verið 

beitta ranglæti af hálfu stjórnvalds sem fellur undir starfssvið umboðsmanns Alþingis
39

. Þó er 

kveðið á um það í 3. mgr. 6. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997 að einstaklingur 

klári öll úrræði sín innan stjórnsýslunnar áður en leitað er til embættisins.  

Einnig er sá möguleiki að leita til Mannréttindadómstóls Evrópu en það er ekki á færi allra 

að gera það enda mjög kostnaðarsamt. Eins og áður kom fram þá segir í 1. málsl. 1. mgr. 6. 

gr. Mannréttindasáttmála Evrópu að þegar kveða þarf á um réttindi og skyldur einstaklings á 

hann rétt til málsmeðferðar. Niðurstöður dómstólsins eru ekki bindandi samkvæmt 2. gr. laga 

                                                 

38
 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 353. 

39
 Kjartan Bjarni Björgvinsson: „Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis“, bls. 228. 
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um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994. Dómstóllinn hefur ekki valdheimildir til að 

breyta ákvörðunum íslenskra stjórnvalda en hann getur dæmt íslenska ríkið bótaskylt meðal 

annars á grundvelli slæmrar stjórnsýslu eða ef hann telur að brotið hafi verið gegn eignarrétti 

borgara. Þó íslenska ríkið sé ekki bundið af ákvörðunum dómstólsins þá fer það nær 

undantekningalaust eftir niðurstöðu hans
40

. 

 

7.1 Aðili máls 

Hugtakið aðili máls er ekki skilgreint í Stjórnsýslulögunum nr. 37/1993. Í athugasemdum með 

frumvarpinu sem varð að áðurnefndum lögum segir að hugtakið aðili máls skuli skýra rúmt og 

eigi ekki eingöngu við um þá sem eiga beinna lögvarðra hagsmuna að gæta heldur geti einnig 

átt við þá sem eiga óbeinna hagsmuna að gæta, svo sem nágranna í byggingarleyfismálum
41

. 

Sá einstaklingur sem stjórnvaldsákvörðun beinist að er að jafnaði aðili máls
42

. Þegar vafi er 

uppi hvort um aðila máls er að ræða fer fram heildstætt mat á því hvort einstaklingurinn eigi 

hagsmuni eða tengsl við úrlausn málsins og út frá þeim sjónarmiðum tekin ákvörðun um hvort 

telja beri hann aðila máls eður ei. Þau sjónarmið sem mest vægi hafa við þessa ákvarðanatöku 

eru hvort einstaklingurinn eigi beinna, verulegra, sérstakra eða lögvarðra hagsmuna að gæta
43

. 

Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 þá geta allir réttbærir 

einstaklingar eða lögaðilar verið aðili máls, en það útilokar þó ekki skilyrðið um lögvarða 

hagsmuni
44

. 

Álit UA 25. mars 1998 (2039/1997) um Kaffi Lefolii sýnir vel hve matskennd aðild að 

máli getur verið: 

 
Álitið snerist um kvörtun A til UA vegna ákvörðunar ráðuneytis um að hann ætti ekki 

aðild að stjórnsýslumáli. Málavextir voru þeir að nágranni A, B rak veitingahús og sótti 

um vínveitingaleyfi. Vínveitingaleyfið var bundið skilyrðum sem B var ósáttur með og 

kærði málið til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins sem komst að þeirri niðurstöðu að A 

ætti ekki aðild að málinu. UA taldi að þrátt fyrir að í flestum leyfismálum væri aðeins 

umsækjandi aðili máls þyrfti að meta það eftir aðstæðum í hvert skipti. Í þessu máli var 

um íbúðarhverfi að ræða samkvæmt aðalskipulagi og einungis 7,9 m milli húsa A og B. A 

hafði oft kvartað yfir hávaða og voru þær lögregluskýrslur meðal gagna máls. Eftir 

heildstætt  mat á aðstæðum var það niðurstaða UA að A hafi átt verulegra hagsmuna að 

gæta og hefði ráðuneytið átt að líta á hann sem aðila máls. 
 

                                                 

40
 Björg Thorarensen og Pétur Dan Leifsson: Þjóðarréttur, bls. 271-272. 

41
 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 167-168 

42
 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 363 

43
 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 167-168. 

44
 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 357. 
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Úrskurður úrskurðarnefndar um skipulags- og byggingarmál 6. desember 2000 (72/2000) 

sýnir hvernig hægt er að komast að öfugri niðurstöðu miðað við álit UA hér að ofan: 

 

Sveitarstjórn samþykkti deiliskipulag nærri mörkum jarðar A. Úrskurðarnefndin taldi að 

ekki væri sjáanlegt að byggingar á svæðinu skertu hagsmuni A með tilliti til 

grenndarsjónarmiða. Meðal annars var litið til þess að bæjarhús á landi A voru ekki nærri 

lóðarmörkum. Þar sem A á ekki lögvarða hagsmuni til að fá úrlausn um kæruefnið var 

málinu vísað frá. 

 

Af þessu má sjá að ef vafi er uppi um aðild þarf að vega og meta hagsmuni og tengsl 

einstaklings eða lögaðila við úrlausn máls. Í algjörum vafatilfellum skal hafa markmið 

stjórnsýslulaganna til hliðsjónar
45

. 

 

7.2 Réttur borgara til að hafa áhrif á fyrirhugaðar skipulagsbreytingar 

Áður en endanlegar ákvarðanir um skipulagsbreytingar eru teknar er þeim borgurum sem telja 

sig eiga hagsmuna að gæta veitt sú heimild í skpl. að koma með athugasemdir og ábendingar 

um fyrirhugað skipulag. Í 24. gr. skpl. er fjallað um auglýsingu svæðisskipulagstillögu, þar er 

hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur til að gera athugasemdir við 

tillöguna. Í 1. mgr. 25. gr. segir að eftir að frestur til athugasemda er liðinn skuli 

svæðisskipulagsnefndir taka afstöðu til þeirra athugasemda sem borist hafa. Nefndin þarf þá 

að horfa til þess hvort gera þurfi breytingar á skipulagstillögunni í kjölfarið. Með þessu er 

stuðlað að því að svæðisskipulagstillögur séu lagðar fram í samráði við þá aðila er telja sig 

eiga hagsmuna að gæta. Í 1. mgr. 31. gr. skpl. er kveðið á um skyldu sveitarfélags til að 

auglýsa tillögu að breyttu aðalskipulagi, í 2. mgr. sömu greinar segir að gefa skuli hverjum 

þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta kost á að koma athugasemdum sínum á framfæri. 

Að athugasemdafresti loknum þarf sveitarstjórn að fjalla um tillöguna á nýjan leik með tilliti 

til þeirra athugasemda sem borist hafa, samkvæmt 1. mgr. 32. gr. skpl. 

Þegar deiliskipulagi er breytt skiptir máli hvort breytingin teljist veruleg eða ekki. Ef um 

verulega breytingu er að ræða skal fara með hana eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða 

samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skpl. Auglýsa skal tillöguna að breytingu á sama hátt og þegar 

breyting á aðalskipulagi á sér stað samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skpl. Réttur þeirra til 

athugasemda, sem telja sig eiga hagsmuna að gæta við gerð deiliskipulags sveitarfélaga, er því 

einnig tryggður. Ef þær berast innan tilsetts tíma þá ber sveitarstjórn að taka afstöðu til þeirra 

samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skpl. 

                                                 

45
 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 134 
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Ef breytingarnar teljast aftur á móti vera óverulegar ber að fara í grenndarkynningu 

samkvæmt 2. mgr. 43. gr. skpl. en í henni felst að skipulagsnefnd kynni nágrönnum sem taldir 

eru eiga hagsmuna að gæta tillögu að breytingu. Fá þeir í kjölfarið tækifæri til að tjá sig um 

hana samkvæmt 2. mgr. 44. gr. skpl.  Í áliti UA 10. maí 1999 (2210/1997) segir um rétt 

borgara til athugasemda: 

 
Opinbera kynningin gegnir margvíslegum tilgangi. Hún tryggir aðhald að því leyti að 

borgarar geta komið ábendingum og athugasemdum sínum á framfæri. Einnig er hún 

mikilvæg í ljósi þeirra verulegu áhrifa sem skipulagsákvarðanir geta haft á umhverfi og 

réttarstöðu borgara. 

 

Páll Hreinsson hefur þó bent á það að þó athugasemdir varðandi tillögur að 

skipulagsbreytingum séu opnar hverjum sem er veitir það ekki stöðu aðila máls
46

. Þetta má sjá 

í úrskurði Úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 28. september 2005 (56/2005): 

 
Þrátt fyrir að stofnanir hafi gert athugasemdir við skipulagstillögur á kynningarstigi er 

engin heimild í lögum fyrir kæruheimild án lögvarinna hagsmuna. 

 

Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 123/2010 kemur fram skýr áhersla á 

að auka þurfi aðkomu bæði almennings og samráðsaðila þegar skipulagsgerð og -breytingar 

liggja á borði sveitarstjórna
47

. Ennfremur kemur fram í d-lið 1. mgr. skpl. að eitt af 

markmiðum laganna sé að tryggja beri samráð við almenning við gerð skipulagsáætlana í því 

augnamiði að hann geti haft áhrif á ákvarðanir stjórnvalda. Í reynd er þó um lítið annað en 

andmælarétt að ræða og skipulagsyfirvöld að engu leyti bundin af athugasemdum almennings. 

 

8 Úrræði almennings til að fá skipulagsáætlunum hnekkt 

Þegar skipulagsyfirvöld taka ákvörðun um skipulagsbreytingar er borgurunum, að 

meginstefnu til, skylt að hlýta þeim breytingum. Ef borgari sættir sig ekki við ákvörðun um 

breytingar og á lögvarðra hagsmuna að gæta getur hann beitt ákveðnum úrræðum til að fá 

hana fellda úr gildi. Þeir aðilar sem hafa vald til að fella slíkar stjórnvaldsákvarðanir úr gildi 

eru í fyrsta lagi stjórnvaldið sjálft sem gerir það að eigin frumkvæði, samkvæmt 2. tölul. 25. 

gr. stjórnsýslulaga, í öðru lagi æðra sett stjórnvald að undangenginni stjórnsýslukæru, sem í 

tilfelli skipulagsákvarðana væri úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála samanber 1. mgr. 

52. gr. skpl., og í þriðja lagi dómstólar
48

. Ógildingarástæður geta verið margvíslegar, hvort 

                                                 

46
 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur. Málsmeðferð, bls. 184. 

47
 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 

48
 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 262 



 

19 

 

sem um form- eða efnisannmarka er að ræða. Formannmarki getur meðal annars falist í því að 

þeim málsmeðferðarreglum sem stjórnvaldi er skylt að fylgja við ákvörðunartöku sé ekki 

fylgt. Efnisannmarki getur aftur á móti falið það í sér að stjórnvald byggi ákvörðun sína á 

óréttmætum sjónarmiðum eða fylgi ekki meginreglum stjórnsýsluréttar við ákvörðunartöku
49

. 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig borgari, sem telur að ákvörðun takmarki eignarétt 

sinn, getur nýtt sér ofangreind úrræði til að fá henni hnekkt með sérstakri áherslu á dómsmál 

og kærur til ÚUA.   

 

8.1 Málskot til dómstóla  

Eins og áður hefur verið nefnt veitir 1. mgr. 70. gr. stjskr. öllum rétt til að fá úrskurð um 

réttindi sín og skyldur fyrir dómstólum. Í 60. gr. sömu laga er kveðið á um úrskurðarvald 

dómstóla um gildi stjórnvaldsákvarðana, hér á landi hafa þó ekki verið settar í lög fastar 

reglur um hvenær dómstólum ber að ógilda ákvarðanir stjórnvalda sökum annmarka
50

. 

Dómstólar hafa þrátt fyrir það skapað ákveðin fordæmi sem þeir styðja sig við þegar leyst er 

úr málum um gildi ákvarðana. Arnar Þór Stefánsson segir í grein sinni að þeir hlutir sem 

dómstólar horfi helst til séu hvort form- eða efnisannmarki sé á töku ákvörðunar, hvort 

annmarki sé verulegur og síðast en ekki síst hvort veigamikil rök standi í vegi fyrir ógildingu 

svo sem réttmætar væntingar, en á það atriði getur mikið reynt í skipulagsmálum
51

.  

Fjöldamörg ógildingarmál hafa verið höfðuð fyrir dómstólum sem varða skipulag, bæði af 

þeim sem ósáttir eru með fyrirhugaðar breytingar, til að mynda nágrannar, og þeim sem ekki 

fá sínu framgengt, svo sem fasteignaeigendur er huga að framkvæmdum.  

Heiðargerðisdómurinn er gott dæmi um dæmigert ógildingarmál þar sem fasteignareigandi 

og nágranni deila um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu  Hrd. 20. september 2001 (114/2001): 

 
G höfðaði mál þar sem hann vildi fá úrskurð skipulags- og byggingarmálanefndar felldan 

úr gildi. G hafði stuttu áður fengið byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á húsi sínu 

samþykkta af byggingarfulltrúa og hóf í kjölfar framkvæmdir. Úrskurðarnefndin hafði 

með úrskurði sínum fellt leyfið úr gildi og gert G að fjarlæga þær framkvæmdir sem hann 

hafði þegar farið í. G taldi að annmarkar hefðu verið á úrskurði skipulags- og 

byggingarmálanefndar bæði hvað varðaði form og efni. Einnig að samkvæmt 

meginreglum eignarréttar ætti fasteignareigandi rétt til að hagnýta eign sína og þegar mál 

sem þessi væru til umfjöllunar yrði að meta hagsmuni eiganda og nágranna. G taldi 

hagsmuni sína vera mun ríkari, sú skerðing sem stefndu yrðu að þola væri óveruleg og að 

hann hafi þegar hafið framkvæmdir á grundvelli leyfisveitingarinnar og kostnaður við 

niðurrif yrði gífurlegur. Aðalstefndu í málinu töldu að upphaflegt byggingarleyfi hafi 

verið veitt í andstöðu við gildandi aðalskipulag meðal annars hvað varðar nýtingarhlutfall 

                                                 

49
 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 264 

50
 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 264. 

51
 Arnar Þór Stefánsson: „Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana“, bls. 265. 
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lóða, einnig töldu þeir að þeim stafaði mikið óhagræði af framkvæmdunum til dæmis 

vegna skuggamyndunar og spillingu útsýnis. Breytingin væri veruleg og því væri ekki 

hægt að veita byggingarleyfið á grundvelli undantekningarheimildar sem felur í sér að 

veita byggingarleyfi að lokinni grenndarkynningu ef um óverulega breytingu er að ræða.  

Í héraði var vel farið yfir hvort leyfisveitingin væri í samræmi við gildandi 

aðalskipulag, þar sem ekki lá fyrir deiliskipulag á svæðinu. Það var ekki talið að 

breytingin gæti talist stórfelld í ljósi þess mikla byggingarmagns sem þegar var á lóðinni. 

Hagsmunir G að fá leyfið væru ríkari en hagsmunir nágranna að fá það fellt úr gildi. 

Héraðsdómur felldi úrskurð skipulags- og byggingarmálanefndar úr gildi og staðfesti 

ákvörðun byggingarfulltrúa. Hæstiréttur komst að öndverðri niðurstöðu en hann taldi að 

stækkun hússins hefði óhagræði í för með sér fyrir nágranna sem máttu vænta þess, miðað 

við heildarsvip hverfisins og almenna nýtingu lóða, að ekki yrði farið í meiri breytingar 

en þegar höfðu verið gerðar án þess að unnið yrði deiliskipulag þar sem tekið væri tillit til 

byggðamynsturs svæðisins. Einnig komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að G hafi hafið 

framkvæmdir í vondri trú og því unnið þær í heimildarleysi, G var því gert að fjarlægja 

það sem komið var af viðbyggingunni. Úrskurður skipulags- og byggingarmálanefndar 

hélt því gildi sínu að fullu.  

 

Í þessum dómi vógust á hagsmunir fasteignareiganda, til að fá leyfi fyrir viðbyggingu 

samþykkta, og hagsmunir nágranna, til að svo færi ekki. Aðaláhersla dómstóla í 

ógildingarmáli þessu er hvort að sú breyting sem byggingarfulltrúi veitti samþykki fyrir gæti 

talist óveruleg svo hægt væri að byggja á undantekningarheimild þáverandi 3. mgr. 23. gr. 

skpl. Héraðsdómur horfir til þess hve mikið byggingarmagn var þegar á lóðinni og að 

prósentuaukningin hafi því ekki verið mikil, einnig að nýtingarhlutfall væri enn innan marka 

aðalskipulags þrátt fyrir viðbygginguna. Hæstiréttur beitir öðrum sjónarmiðum og horfir til 

réttmætra væntinga nágrannanna og þess að þeir máttu vænta þess að deiliskipulag lægi fyrir 

áður en farið yrði í meiri breytingar. Þar sem Hæstiréttur taldi breytingarnar ekki óverulegar 

staðfesti hann úrskurð skipulags- og byggingarmálanefndar um að fella leyfisveitingu 

byggingarfulltrúa Reykjavíkur úr gildi. Hér eru dómstólar að endurskoða hvort umrædd 

breyting hafi verið veruleg eður ei, dómstólar fara oft varlega í að endurskoða frjálst mat 

stjórnvalda. Í grein Ólafs J. Einarssonar segir að þegar ákvarðað er hvort tiltekin breyting sé 

veruleg, sé ekki um frjálst mat stjórnvalda að ræða heldur geti það oft verið sveigjanlegar og 

óræðar lagaákvarðanir og þar af leiðandi geti dómstólar tekið þær til endurskoðunar
52

. 

Í Hrd 26. október 2006 (122/2006) reyndi á takmörkun á eignarétti vegna 

skipulagsáætlunar. Lóð stefnanda er, samkvæmt skipulagi, innan opins óbyggðs svæðis þar 

sem ekki er gert ráð fyrir framkvæmdum. 

 
Ó, eigandi landspildu í Mosfellsbæ, vildi fá ákvörðun skipulags- og byggingarnefndar 

Mosfellsbæjar um synjun á byggingarleyfi fellda úr gildi. Ó taldi synjunina meðal annars 

brjóta í bága við ráðstöfunar- og hagnýtingarrétt sinn og einnig eignaréttarákvæði 72. gr. 

                                                 

52
 Ólafur J. Einarsson, „Endurskoðunarvald dómstóla á matskenndum stjórnvaldsákvörðunum – hvaða þættir 
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stjskr. Synjunin var byggð á því að leyfisumsóknin væri ekki í samræmi við gildandi 

aðalskipulag á svæðinu, en landspilda Ó var á útivistarsvæði sem kallað var Græni 

trefillinn og lá rétt utan við svæði ætlað frístundarbyggð. Í héraði var talið að engin 

málefnaleg sjónarmið lægju fyrir því að láta spildu Ó falla utan við frístundarbyggðina og 

takmarka eignarrétt hans eins og gert var. Því var felld úr gildi ákvörðun skipulags- og 

byggingarnefndar Mosfellsbæjar, sem og úrskurður Úrskurðarnefndar skipulags- og 

byggingarmála. Hæstiréttur horfir öðrum augum á málið og telur að þar sem 

byggingarleyfisumsóknin samræmist ekki aðalskipulagi svæðisins sé ákvörðun skipulags- 

og byggingarnefndar Mosfellsbæjar í samræmi við lög en ákvarðanir skulu teknar í 

samræmi við skipulagsáætlanir. Þar sem Hæstiréttur telur að Ó hafi ekki sýnt fram á að 

efnisannmarkar hafi verið á ákvarðanatöku stjórnvalda beri að staðfesta þær ákvarðanir 

stjórnvalda og sýkna Mosfellsbæ af kröfu Ó.  

 

Sumarhúsið sem Ó átti á spildu sinni var án hita og rafmagns. Það var hraðbyri að veslast 

niður og því þörf á miklum endurbótum. Ó sóttist því eftir leyfi til byggingar á nýju 

sumarhúsi með hita og rafmagni í samræmi við nútímakröfur. Ljóst er að gildandi 

aðalskipulag hafði gífurleg áhrif á hagnýtingarrétt Ó á eign sinni og verðmæti hennar um leið. 

Í héraði er horft til hvort málefnaleg sjónarmið hafi legið að baki þeirri ákvörðun að láta 

spildu Ó falla utan frístundabyggðar. Hæstiréttur horfði aftur á móti einungis til þess hvort 

ákvörðunin hafi verið í samræmi við lög. Í héraði var því horft til efnisannmarka 

ákvörðunarinnar, það er að segja hve mikið er gengið á hagsmuni fasteignareigandans miðað 

við þá hagsmuni sem sveitarfélagið hefur að gæta. Hæstiréttur horfir á formhlið málsins, en 

telur efniságalla ósannaða. 

 

8.2 Kærur til úrskurðarnefndar  

Áður en dómsmál er höfðað er fyrsta skrefið oftar en ekki kæra til úrskurðarnefndar, í tilfelli 

skipulagsmála er það ÚUA samkvæmt 1. mgr. 52. gr. skpl. Þó það sé ekki nauðsynlegt er 

óumdeilt að það er bæði hagkvæmara og oftar en ekki fljótlegra að leita fyrst leiða innan 

stjórnsýslunnar. Sá fyrirvari er þó gerður í 52. gr. skpl. að þær ákvarðanir sem 

Skipulagsstofnun eða ráðherra staðfestir sæti ekki kæru til nefndarinnar. Þar sem staðfesta 

þarf bæði breytingar á svæðis- og aðalskipulagi koma hér ákvarðanir um 

deiliskipulagsbreytingar og leyfisveitingar helst til álita. Fjöldinn allur er til af úrskurðum þar 

sem leitast er eftir að fá ákvörðun skipulagsyfirvalda endurskoðaða fyrir úrskurðarnefnd ÚUA 

sem tekur síðan lokaákvörðun innan stjórnsýslunnar. Mikilvægt er fyrir réttaröryggi hins 

almenna borgara að geta fengið úrlausn mála sinna á tveimur stigum stjórnsýslunnar
53

. 

Í nýlegum úrskurði ÚUA 12. mars 2015 12/2011 reyndi á ógildingu 

deiliskipulagsbreytinga sem samþykktar voru í gildistíð eldri skipulagslaga nr.  73/1997.  
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Málavextir voru þeir að A sótti um byggingarleyfi fyrir viðbyggingu á íbúð sinni, í kjölfar 

þess að leyfi hafði verið veitt gerði B, eigandi kjallaraíbúðar á aðliggjandi lóð, 

athugasemdir við framkvæmdirnar meðal annars vegna skerts útsýnis. Byggingaryfirvöld 

stöðvuðu framkvæmdir og eftir nánari skoðun var komist að þeirri niðurstöðu að hún væri 

í andstöðu við gildandi deiliskipulag. Byggingarleyfið var fellt úr gildi og A gert að 

fjarlægja öll ummerki um framkvæmdir. A fór stuttu seinna fram á að tillaga að nýju 

deiliskipulagi yrði unnin sem heimilaði viðbygginguna. Deiliskipulaginu var breytt og var 

A veitt byggingarleyfi að nýju, B kærði ákvörðunina til ÚUA og vildi fá hana fellda úr 

gildi. B taldi að viðbyggingin sem byggð væri örstutt frá og langt upp fyrir báða glugga á 

suðurhlið kjallaraíbúðar hans skertu birtu verulega og þar með verðmæti íbúðarinnar. 

ÚUA fjallar ekkert um þá skerðingu sem B verður fyrir í niðurstöðu sinni heldur byggir 

niðurstöðu sína eingöngu á því að óheimilt hafi verið að breyta deiliskipulagi nema 

ólöglegar framkvæmdir hefðu verið fjarlægðar samanber 4. mgr. 56. gr. Skipulags- og 

byggingalaga nr. 73/1997. Þar sem A hafði ekki fjarlægt þær framkvæmdir sem hann fór í 

á grundvelli úrelts byggingarleyfis felldi ÚUA ákvörðun bæjarstjórnar Hafnarfjarðar um 

deiliskipulagsbreytingu úr gildi. 

 

Í þessum úrskurði taldi ÚUA að deiliskipulagsbreyting hafi ekki verið í samræmi við 

þágildandi lög og ógilti því ákvörðun bæjarstjórnar Hafnafjarðar í kjölfar kæru nágranna. 

Fróðlegt verður að sjá hvernig framhald þessa máls verður ef fasteignareigandinn sækist enn 

eftir viðbyggingunni, þar sem í niðurstöðu ÚUA var ekki fjallað um þær takmarkanir á 

eignarétti nágrannans og hvort að þær væru þess valdandi að breytingin væri ólögmæt.  

Þrátt fyrir að ÚUA sé veitt það vald að endurskoða ákvarðanir sveitarstjórna hvað varðar 

deiliskipulagsbreytingar þarf hún þó að fara varlega í að breyta matskenndum ákvörðunum 

þeirra. Þetta kemur meðal annars fram í úrskurði ÚUA 5. mars 2015 (100/2014) en í þeim 

úrskurði er kröfu kæranda hafnað og breyting sveitarfélagsins staðfest með þeim rökum, 

meðal annars, að sveitarstjórnum sé veitt víðtækt vald við gerð og breytingar á deiliskipulagi 

samanber 3. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 38. gr. skpl. 

 

8.3 Umboðsmaður Alþingis  

Hér verður fjallað um það þegar borgarar leita til umboðsmanns Alþingis þegar óánægja er 

með úrvinnslu skipulagsmála. Eins og áður hefur verið nefnt hefur umboðsmaður Alþingis 

ekki valdheimildir til að ógilda ákvarðanir stjórnvalda en þó er engu að síður hægt að leita til 

hans telji borgari sig hafa verið beittan rangindum. Áður en leitað er til umboðsmannsins þarf 

að vera búið að klára allar leiðir til lausnar málsins innan stjórnsýslunnar, samkvæmt 3. mgr. 

6. gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997. Í skipulagsmálum þýðir það að borgarinn 

þarf að hafa kært skipulagsákvörðun til ÚUA. Hlutverk umboðsmannsins er að gefa lagalegt 

álit sitt á þeim stjórnvaldsákvörðunum sem borgarar leita til hans með og kvarta yfir, einnig 

hefur hann heimild til að skoða mál að eigin frumkvæði eins og segir í 1. mgr. 4. og 1. mgr. 5. 

gr. laga um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997. Þar sem almenningur getur leitað til 
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umboðsmanns Alþingis sér að kostnaðarlausu eru margir sem fá álit hans á 

stjórnvaldsákvörðunum áður en haldið er í kostnaðarsöm dómsmál. Fái borgarinn jákvæða 

niðurstöðu hjá umboðsmanni Alþingis, sem gefur þá stjórnvaldi tilmæli um að rétta hlut hans 

eða endurskoða ákvörðun sína, er fáheyrt að stjórnvald fari ekki eftir þeim tilmælum
54

.  Leita 

þarf til umboðsmanns innan árs frá því að stjórnsýsluleg ákvörðun er til lykta leidd samkvæmt 

2. mgr. 6. gr. fyrrgreindra laga. 

Í máli UA 27. ágúst 1999 (2525/1998) fór umboðsmaður að eigin frumkvæði á stúfana til 

að kanna hvort borgarstjórn Reykjavíkur og bæjarstjórnir Hafnafjarðar, Ísafjarðar og 

Akureyrar kynntu borgurum nægilega vel þær kæruleiðir sem þeim stæðu til boða þegar 

ákvarðanir um skipulagsmál væru teknar. Umboðsmaður komst að því að hvorki 

Akureyrarbær né Hafnarfjarðarbær uppfylltu skilyrði stjórnsýslulaga um að leiðbeina 

borgurum um þá kæruheimild sem var til staðar í 4. mgr. 39. gr. eldri skpl. Bæði bæjarstjórn 

Akureyrar og Hafnafjarðar breyttu starfsháttum sínum í kjölfarið og skrifuðu umboðsmanni 

bréf þar sem breyttum starfsháttum var lýst. 

Í öðru máli UA 10. maí 1999 (2210/1997) er farið þess á leit við umboðsmann að fara yfir 

feril skipulagsákvörðunar hjá Hafnafjarðarbæ. 

 

Nágrannar voru ósáttir með byggingarleyfi sem veitt var fyrir svo kölluðu stafhúsi úr 

timbri á lóð X. Áður hafði leyfi fyrir byggingunni verið veitt en stuttu seinna fellt úr gildi 

af umhverfisráðuneytinu þar sem það var í andstöðu við gildandi deiliskipulag á svæðinu. 

Bæjarstjórn Hafnafjarðar samþykkti fljótlega nýtt deiliskipulag þar sem gert var ráð fyrir 

umræddri byggingu, skipulagið var svo samþykkt af umhverfisráðuneytinu þrátt fyrir 

mótmæli nágranna. UA taldi að ekki hefði verið staðið rétt að breytingunum, meðal 

annars hvað varðaði grenndarkynningu og að ekki hefði verið horft nægjanlega til 

málsástæðna kærenda. UA taldi því að seinna byggingarleyfið hafi ekki átt sér stoð í 

lögmætu deiliskipulagi og beindi þeim tilmælum til umhverfisráðuneytisins að mál 

kærenda yrði endurupptekið af þar til bærum aðila. 
  

Í þessu áliti taldi bæjarstjórn Hafnarfjarðar að ekki þyrfti að kynna kærendum breytingarnar 

sérstaklega. Hún taldi að þær brytu ekki gegn lögvörðum hagsmunum þeirra þrátt fyrir 

lítillega skerðingu á útsýni frá heimili þeirra. Ráðuneytið var sammála þessu og taldi 

útsýnisskerðinguna ekki meiri en við mætti búast í þéttbýli. Sú ákvörðun stjórnvalda að fara 

ekki í grenndarkynningu var meginforsendan fyrir niðurstöðu umboðsmanns í málinu. 

 

 

 

                                                 

54
 Kjartan Bjarni Björgvinsson, „Störf og starfshættir Umboðsmanns Alþingis“, bls. 208-209. 
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9 Niðurstöður 

Allt frá því að þéttbýli fóru að vaxa og íbúum þeirra að fjölga hefur þörfin fyrir skipulag þess 

aukist. Það var á fyrri hluta 20. aldar sem stærstu þéttbýli landsins byrjuðu að skipuleggja 

byggð sína. Eftir því sem tímanum hefur fleygt fram hafa svo skipulagsmálum verið settar 

fastari skorður, sem nú er að finna í skpl. 123/2010. Skipulagsáætlanir eru þó málefni sem 

erfitt er að ná einhug um þar sem þær eru sá þáttur sem fyrst og fremst takmarkar rétt eigenda 

yfir fasteignum sínum. Því geta miklir fjármunir verið í húfi, auk tilfinningalegra verðmæta. 

Af þeim sökum þarf að vanda vel til verka við skipulagsgerð og íbúum gefinn kostur á að 

koma með tillögur að skipulagi, sem og að andmæla fyrirhuguðum breytingum á því. 

Skipulagi á Íslandi er þannig háttað að stjórnvöld setja fram landsskipulagsstefnu þar sem 

ráðherra fer fyrir frumvarpi til laga um landsskipulag til 12 ára í senn. Það er í höndum 

tveggja eða fleiri sveitarstjórna, í samvinnu sín á milli, að setja fram svæðisskipulag fyrir 

landsvæði sem tilheyra þeim. Aðalskipulag er sett í samræmi við svæðisskipulag, innan 

viðkomandi sveitarfélags, deiliskipulag hvers byggingarsvæðis innan sveitarfélags byggir svo 

á aðalskipulagi þess. Það er fyrst og fremst þegar kemur að deiliskipulagi sem almenningur 

getur borið skarðan hlut frá borði og telur hag sínum best borgið með því að leita réttar síns, 

enda setur deiliskipulagið hagnýtingar- og ráðstöfunarrétti borgara yfir fasteign sinni mestu 

takmörkin. 

Telji borgari sig hafa verið beittan rangindum við skipulagsákvörðun eru fyrst og fremst 

þrjár leiðir sem hann getur nýtt til að leita réttar síns. Að kæra skipulagsákvörðun til ÚUA, að 

fara í dómsmál og að kvarta yfir skipulagsákvörðuninni til umboðsmanns Alþingis. Alla jafna 

er fyrsta skrefið að reyna að fá skipulagsákvörðun hnekkt hjá ÚUA en það er hlutverk hennar 

að leysa úr ágreiningi sem vaknar vegna breytinga á deiliskipulagi. Eftir að borgari hefur 

fullnýtt þessa kæruleið getur hann leitað til umboðsmanns Alþingis sé hann enn ósáttur. 

Umboðsmaður getur þó ekki ógilt ákvarðanir, líkt og ÚUA, en getur þó sent tilmæli  um 

breytingar til stjórnvalds telji hann hafa verið brotið á rétti borgara. Hægt er að hefja dómsmál 

á öllum stigum máls en líklegast er að borgarinn þrautreyni fyrst úrræði innan stjórnsýslunnar. 

Þar sem það getur verið bæði kostnaðarsamt og tímafrekt að standa í dómsmáli. Dómstólar 

hafa það vald að geta ógilt skipulagsákvarðanir líti þeir svo á að þær gangi gegn lögum. 

Jafnvel þótt að skipulagslög takmarki eignarrétt, oft meira en nokkur önnur löggjöf, eru 

þau engu að síður nauðsynleg til þess að nútímasamfélag geti þrifist. Ómögulegt er að ímynda 

sér hvernig stærri byggð hefði sprottið upp ef þessara laga nyti ekki við. Við sjáum það 

glögglega þegar gengið er um „gamla bæi“ íslenskra sjávarþorpa hve bygging húsa hefur 
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verið óskipuleg sem gerir aðgengi oft erfitt, gatnagerð flókna og götumyndina óljósa. Í 

markmiðum skipulagslaga kemur skýrt fram að tryggja eigi réttaröryggi einstaklinga þrátt 

fyrir hagsmuni heildarinnar og sést það eflaust best í þeim leiðum sem þeim eru opnar til að 

leita réttar síns ef þeir telja að eignaréttur þeirra sé skertur. 
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