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1  Inngangur 

Eignaréttur er víðfeðmt hugtak sem erfitt er að skilgreina með nákvæmum hætti enda hafa 

fræðimenn ekki verið sammála um hver sé besta skilgreiningin.   Í seinni tíð hefur verið stuðst 

við neikvæða skilgreiningu en þannig er í lögum víða byggt á því að á bak við eignarrétt séu 

heimildir hvers konar nýtingar og ráðstafana nema takmarkanir séu á því gerðar með lögum. 

Þetta birtist einkum í löggjöf um hagnýtingu réttinda sem tengjast  fasteignum.
1
  Í hugtakinu 

felst því einkaréttur ákveðins aðila, eigandans, til að ráða yfir tilteknum líkamlegum hlut 

innan þeirra marka, sem sett eru í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) réttindum annarra 

aðila, sem stofnað hefur verið til yfir hlutnum.
2
   

Í þessari ritgerð verður fjallað um eignarrétt yfir fasteignum með áherslu á skipulagsmál, 

en fasteignir hafa mikla þýðingu og segja réttarreglur um þær til um það.  Fjárhagsleg þýðing 

fasteigna hefur stuðlað að réttarreglum, sem ætlað er að koma á hagkvæmri nýtingu þeirra og 

tryggja varðveislu þeirra.
3
  Löggjafinn hefur haft meiri afskipti af eignarréttindum yfir 

fasteignum heldur en réttindum yfir öðrum eignum og hefur umráða- og ráðstöfunarrétti 

fasteignareiganda lengi verið sett mikil takmörk í íslenskri löggjöf af ýmsum ástæðum en það 

getur verið breytilegt frá einum tíma til annars, hverjar þær takmarkanir eru.
4
  Margt hefur 

stuðlað að því að þessar takmarkanir hafa farið vaxandi með árunum en helst má nefna auknar 

kröfur til öryggis- og heilbrigðishátta, viðleitni til verndar náttúru landsins og sögulegum 

minjum og nauðsyn hagkvæmrar tilhögunar á byggð í þéttbýli.
5
 

Oftar en ekki eru fasteignakaup viðskipti sem snúast um aleigu viðkomandi og gjarnan 

fylgja skuldbindingar sem binda ráðstöfunartekjur viðkomandi að miklu leyti fram í tímann.
6
  

Fasteignakaup eru því stór þáttur í fjárfestingum hjá flestum og því mikilvægt að löggjöf skeri 

úr um deilur sem verða vegna fasteigna, en ekki er síður mikilvægt að löggjöfin tryggi að rétt 

sé staðið að úrlausn slíkra deilna.  Markmið þessarar ritgerðar er að kanna hvernig 

skipulagslöggjöf tryggir þennan mikilvæga eignarrétt fólks þegar breytingar á deiliskipulagi 

eru fyrirhugaðar en sveitarfélag hefur vald samkvæmt 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 til að ákveða hvort breyting teljist veruleg eða óveruleg.  Sú ákvörðun sem 

sveitarfélag tekur varðandi í hvorn flokkinn breyting fellur, hefur áhrif á málsmeðferðarreglur 

                                                        
1 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 373. 
2
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 4. 

3 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 30. 
4 Þorgeir Örlygsson: „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 565-566. 
5 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 50. 
6 Viðar Már Matthíasson: Fasteignakaup, bls.17. 
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en óvandaðri málsmeðferðarreglur gilda um óverulegar breytingar.  Sveitarfélag tekur 

ákvörðun sem byggist á mati sem kveðið er á um í ákvæðinu en í ritgerðinni verður einnig 

skoðað hvernig umrætt mat fer fram og á hverju ákvörðunin byggist, en ákvörðunin leiðir til 

bótalausrar skerðingar á grundvelli skipulagsheimilda sveitarfélaga.  

2  Friðhelgi eignarréttar 

2.1  Almennt 

Í 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.) segir að 

eignarrétturinn sé friðhelgur og að engan megi skylda til þess að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf krefji og fullt verð kom fyrir enda þurfi til þess lagafyrirmæli.   

 Ákvæðið hefur haldist óbreytt í stjórnarskránni allt frá árinu 1874 en ákvæðið er orðrétt 

þýðing á samsvarandi grein í grundvallarlögum Dana frá 1849.  Hefur 1. mgr. 72. gr. stjskr. 

staðist vel tímans rás og ekki þótti efni til sérstakra breytinga á því við endurskoðun 

mannréttindaákvæðanna sem voru gerðar með lögum nr. 87/1995.
7
 

Upphaf 1. mgr. 72. gr. stjskr. felur í sér þá stefnuyfirlýsingu að eignarrétturinn skuli vera 

friðhelgur en þó er ekki kveðið á um nánar í hverju sú friðhelgi er fólgin.  Í síðari hluta 1. 

mgr. segir að engan megi skylda til að láta af hendi eign sína nema að fullnægðum 

ofangreindum skilyrðum en séu skilyrðin uppfyllt þá er heimild til aðgerðar sem nefnd er 

eignarnám.
8

  Skilyrðin sem hér hafa verið talin upp veita rýmri vernd heldur en 

eignarréttarákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu vegna þess að þar er ekki kveðið á um að 

fullt verð skuli koma fyrir.  Við undirbúning sáttmálans varð ágreiningur um hvernig væri 

best að orða ákvæðið um vernd eignarréttar en ágreininginn má rekja til mismunandi 

lagalegra, sögulegra og stjórnmálalegra forsendna eignarréttarverndar í aðildarríkjunum.  Sum 

ríki voru treg til að veita alþjóðlegum stofnunum vald til að endurskoða stefnumál þeirra er 

snertu eignarrétt.  Ekki hafði samkomulag náðst þegar sjálfur sáttmálinn var undirritaður en 

ákvæðið var tekið í 1. gr. samningsviðauka nr. 1.  Orðalag ákvæðisins ber merki þessa 

ágreinings en sérstaklega er tekið fram að ákvæðið skuli ekki rýra réttindi ríkis til að 

fullnægja þeim lögum sem það telur nauðynsleg til að geta haft hönd í bagga um notkun eigna 

í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða annarra opinberra 

gjalda eða viðurlaga.
9
 

                                                        
7 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
8 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544-545. 
9 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi Eignarréttar“, bls. 474. 
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Áður en lengra er haldið er mikilvægt að gera grein fyrir fasteignahugtakinu en umfjöllun 

um takmörkun eignarréttar verður með hliðsjón af því.  Almenna skilgreiningu á hugtakinu 

fasteign er að finna í 2. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup.  Þar stendur að fasteign sé 

afmarkað land ásamt eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim 

mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt.
10

  Með því að skilgreina hugtakið fasteign 

fer fram afmörkun þeirra heimilda sem felast í eignarréttindum yfir  fasteign.
11

  

2.2  Takmörkun eignarréttar 

Löggjafinn getur sett eignarrétti manna ýmsar takmarkanir en sú heimild er einkum leidd af 2. 

gr. stjskr. um almennar valdheimildir löggjafarvaldsins.
12

  Markmið 1. mgr. 72. gr. stjskr. er 

að setja löggjafanum tilteknar hömlur varðandi eignarnám og er því friðhelgi eignarréttarins 

ekki algjör.  Allar skerðingar á eignarrétti eru því ekki taldar óheimilar heldur getur löggjafinn 

heimilað ýmiss konar takmarkanir á eignarrétti, og eignaskerðingar sem ekki verða taldar vera 

eignarnám, án þess að til bóta komi.  Hins vegar eru mörkin á milli eignarnáms og annarra 

takmarkana alls ekki alltaf greinileg og oft reynir á takmarkatilvik sem verður að teljast vera 

eitt vandasamasta úrlausnarefnið við skýringu á 1. mgr. 72. gr.
13

 

2.2.1  Sérstök takmörkun - eignarnám 

Í daglegu tali er orðið eign notað í mun víðtækari merkingu en talið verður að það hafi í 

eignarnámsákvæði stjórnarskrárinnar.  Á lagamáli hefur orðið mjög víðtæka merkingu, en er 

þó yfirleitt ekki notað nema um þau réttindi, sem verða metin til fjárhagslegra verðmæta.
14

  

Vafasamt er hins vegar að slá því föstu að munir sem ekki verða metnir til fjár geti ekki notið 

verndar eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar en hvert tilvik verður að skoða sérstaklega með 

tilliti til þess hvort skerðing eða svipting slíkra réttinda hafi í för með sér að menn glati 

fjárhagslegum heimildum eða öðrum hagsmunum þeim tengdum.
15

 

Hugtakið eignarnám er ekki nefnt í 72. gr. stjskr. eða öðrum ákvæðum hennar, en lýsing á 

efnislegu inntaki ákvæðisins er þó að finna í 1. mgr. 72. gr. með vísan til þeirra skilyrða sem 

þar er getið.  Eignarnám felur í sér nauðungarafhendingu eða nauðungarafsal á eignarrétti, 

                                                        
10 Í Hrd. 1934, bls. 1007 var talið að timburhús sem flutt hefði verið af öðrum grunni og á tún á Lambastöðum, 

án þess að fengin hefðu verið lóðarréttindi frá eigendum túnsins, heldur eingöngu óákveðið leyfi til þess að láta 

setja húsið á túnið, gæti ekki talist fasteign í skilningi þágildandi reglna um fjárnám í fasteignum, þar sem óvissa 

ríkti um hvaða lóðaréttindi fylgdu húsinu og hvort þau væru nokkur. 
11

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 30. 

12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 440. 
13 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 555. 
14 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 38. 
15 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 449. 
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bæði beinum eða óbeinum og með því er maður skyldaður til að láta af hendi eignarrétt sinn 

yfir tilteknum verðmætum að öllu eða nokkru leyti.  Við skyldu manns til að láta af hendi 

eignarrétt stofnast yfirleitt um leið samsvarandi eignarréttur handa öðrum. Ekki er 

hugtaksskilyrði að eignarrétturinn færist frá eiganda heldur getur verið um að ræða eignarnám 

þegar mönnum eru með öllu fyrirmunuð venjuleg og eðlileg afnot af eignum sínum.
16

 

2.2.2  Almenn takmörkun 

Eins og gert var grein fyrir að ofan hefur ekki verið talið að beita eigi 72. gr. stjskr. með svo 

rúmri lögskýringu að til eignarnáms teljist hvers kyns eignarskerðing, heldur hefur verið talið 

að heimilt sé að setja eignarrétti ýmis takmörk án þess að bætur komi fyrir.
17

 

Þær takmarkanir á eignarrétti, sem eigendur þurfa að þola bótalaust hafa verið nefndar 

almennar takmarkanir eignarréttar.  Troels G. Jörgensen taldi að eignaskerðingar sem miðuðu 

að því að veita réttindum annarra eða almannahagsmunum vernd, yrðu ekki taldar til 

yfirfærslu réttinda þ.e eignarnám, heldur væri þar um að ræða aðeins takmörkun á 

eignarréttindum og því ekki bótaskylt.
18

  Gaukur Jörundsson er ekki sammála Troels og telur 

að ekki sé eingöngu hægt að byggja aðgreininguna á eignarnámi og almennum takmörkum, á 

því hver sé ástæðan fyrir eignaskerðingunni, þó hann telji að það sé veigamikið atriði.
19

  

Gaukur telur að þær eignaskerðingar sem leiða beint af lögum, koma niður á mörgum eignum 

eða eigendum og hafa sömuleiðis ekki verulegt fjárhagslegt tjón í för með sér verði tvímælast 

taldar til almennra takmarkana sem fólk verði að þola bótalaust.
20

  Björg Thorarensen telur að 

þegar ekki orki tvímælis að skerðing eignarréttar hvíli á lagaheimild þá séu engin einhlít svör 

við því hvernig eigi að skilgreina mörk bótaskyldrar eignaskerðingar samkvæmt 1. mgr. 72. 

gr. stjskr. og almennra takmarkana.  Hún telur að við þessar aðstæður þá skuli hafa nokkur 

atriði til leiðsagnar við úrlausn á því hvort eignarskerðing nái því stigi að falla undir 1. mgr. 

72. gr., þannig að bótaréttur samkvæmt ákvæðinu stofnist.  Í fyrsta lagi beri að líta til þess 

hvort stofnað sé til nýrra eignarheimilda, í öðru lagi að hverjum eignarskerðingin beinist, í 

þriðja lagi á hvaða röksemdum hún hvílir og í fjórða og síðasta lagi hversu umfangsmikil og 

þungbær hún er.
21

  Gunnar G. Schram telur að þær réttarreglur sem takmarka eignarréttindi, 

án þess að um eignarnám sé að ræða, séu bæði margvíslegar og af ólíkum tónum runnar.  

                                                        
16 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 464. 
17 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 478. 
18 Doktorsritgerð Troels G. Jörgensen frá 1905: Erstatning for Ejendomsafstaaele. Sjá einnig Gaukur 

Jörundsson: „Eignarnám og takmarkanir á eignarréttindum“, bls. 67. 
19 Gaukur Jörundsson: „Eignarnám og takmarkanir á eignarréttindum“, bls. 76. 
20 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 51. 
21 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 489-490. 
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Hann telur að til þess að um sé að ræða almenna takmörkun þá verði umráðatakmörkunin að 

vera almenn, þ.e. að hún taki til allra eigna af tilteknu tagi og að ástæður takmörkunarinnar 

séu almenns eðlis. Nefnir hann sem dæmi ákvæði laga um skógrækt nr. 3/1955 þar sem ýmis 

ákvæði er sett um verndum kjarrs og skóga sem takmarkar rétt eiganda til að hagnýta sér þann 

gróður.
22

  Mannréttindadómstóll Evrópu hefur mótað ákveðnar viðmiðunarreglur þegar meta 

skal hvort um sé að ræða eignarnám eða almenna takmörkun í skilningi sáttmálans.  

Dómstóllinn telur að um eignarsviptingu sé að ræða bæði þegar yfirfærsla eignarréttinda á sér 

stað og ef allir þættir eignarréttar hverfa þ.e. umráð, not og ráðstöfun eignar.  Þá horfir 

dómstóllinn einnig til þess hversu íþyngjandi skerðing er, hvers eðlis hagsmunirnir eru sem 

eru í húfi, framkomu handhafa ríkisvalds eða einstaklings og hvort eigandi sé í óvissu um 

örlög eignarréttinda sinna.
23

  Af úrlausnum Mannréttindanefndarinnar og dómstólsins má ráða 

að svigrúm ríkis til mats á því hvað teljist til almennra takmarkana sé sérstaklega víðtækt en 

dómstóllinn hefur þó talið sér heimilt að meta hvort skerðingin sé rökrétt. 
24

 

2.2.3  Ályktun 

Ofangreind umfjöllun ber það með sér að ekki er til einhlítt svar um hvað telst vera almenn 

takmörkun á eignarrétti.  Þegar sveitarfélag hefur vald til þess að skerða eignarréttindi manna 

á grundvelli skipulagslöggjafar, verður að teljast til almennra mannréttinda að hafa línurnar 

sem skýrastar því  teflt er um mikilvægar eignir.  Einnig til að menn geti áttað sig á 

réttarstöðu sinni. 

Þegar kemur að eignarheimildum fasteignareiganda er yfirleitt litið svo á, að ekkert eitt 

atriði eignarskerðingar ráði úrslitum um það hvort um sé að ræða almenna takmörkun eða 

eignarnám.  Sé eignarskerðing fólgin í því, að eigandi er sviptur eignarheimildum sínum og 

þær færðar öðrum aðila eða almenningi, er yfirleitt um að ræða eignarnám. Hins vegar ef um 

er að ræða takmörkun, sem banna eigendum vissar framkvæmdir eða ráðstafanir, er yfirleitt 

um að ræða almenna takmörkun.
25

  

                                                        
22 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 555. 
23 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“ bls. 488. 
24 Guðrún Gauksdóttir: „Friðhelgi eignarréttar“ bls. 501. 
25 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 51. 
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3  Skipulagsmál 

Með skipulagi ákveða stjórnvöld hvernig landið skuli byggjast og hvar það byggist.
26

  

Mikilvægi skipulags á byggingarmynstur landsins varð að veruleika þegar íslensk 

samfélagsskipan tók að verulegu leyti að breytast uppúr 1800 þegar fólk tók að sækja til 

þéttbýlis eða „á mölina“ eins og það var kallað og hið kyrrstæða miðaldasamfélag tók að 

gliðna. 
27

  Breyttar aðstæður kölluðu á skipulag byggða og telja má að fyrstu lagaákvæði hér á 

landi um skipulagsmál hafi verið sett með opnu bréfi frá 29. maí 1839 um stofnun 

byggingarnefndar í Reykjavík.
28

  Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þá, en í dag er 

skipulagsskylda lögð á sveitarfélög með skipulagslögum en samkvæmt 3. mgr. 3. gr. laganna 

annast sveitarstjórnir gerð svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlana.  Sveitarstjórn hefur 

víðtækt vald innan marka sveitarfélags og er það í höndum hvers sveitarfélags að sjá til þess 

að framfylgja skipulagsskyldunni.   

Umhverfis- og auðlindaráðherra fer með yfirstjórn skipulagsmála og honum til aðstoðar er 

Skipulagsstofnun.  Skipulagsstofnun er starfrækt af ríkinu og eru hlutverk hennar samkvæmt 

4. gr. skipulagslaga meðal annars að hafa eftirlit með framkvæmd skipulagslaga og reglugerða 

sem settar eru samkvæmt þeim,  að veita upplýsingar og leiðbeiningar, að fylgjast með stöðu 

skipulagsmála í sveitarfélögum, að aðstoða og leiðbeina sveitarfélögum við gerð áætlana og 

að gera umsagnir um ágreiningsmál.  

3.1  Þróun skipulagslöggjafar 

Fyrstu almennu ákvæðin um skipulagsmál eru ákvæðin sem voru í A- og B- lið 6. gr. laga nr. 

19/1905 um byggingarsamþykktir.  Þar var meðal annars mælt fyrir um gerð uppdrátta af 

verslunarstöðum, þar sem sýndar voru götur og opin svæði.  Lög nr. 55/1921 um skipulag 

kauptúna og sjávarþorpa leystu þau síðan af hólmi.  Mikil fólksfjölgun á skipulagsskyldum 

stöðum auk margföldunar á byggingarstarfsemi leiddi til þess að ráðist var í endurskoðun á 

fyrri lögum og undirbúningur að nýrri löggjöf hófst.
29

  Ný skipulagslög tóku þó ekki gildi fyrr 

en með lögum nr. 19/1964 sem síðan lög nr. 73/1997 leystu af hólmi en með þeim voru 

sameinuð og endurskoðuð skipulagslög nr. 19/1964 og byggingarlög nr. 54/1978.
30

  Vorið 

2002 ákvað þáverandi umhverfisráðherra að ráðast í heildarendurskoðun skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997.  Við þessa endurskoðun var ákveðið að taka mið af reynslu  

                                                        
26 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 23. 
27 Gísli Pálsson: Fólksflutningar og þéttbýlismyndun, bls. 6-7. 
28 Alþt. 1961, A-deild, bls. 1087. 
29 Alþt. 1961, A-deild, bls. 1089. 
30 Alþt. 1996-7, A-deild, bls. 832. 
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framkvæmd gildandi laga og að ákvæði laganna um skipulagsmál yrðu sett í sérstök lög, 

skipulagslög og ákvæði um byggingar og brunavarnir í sérstök lög, byggingarlög.   

Meginréttarheimild skipulagsmála í dag eru núgildandi skipulagslög nr. 123/2010 (hér 

eftir skpl.) sem tóku gildi 1. janúar 2011 auk skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 (hér eftir srgl.).  

Þau sjónarmið sem höfð voru til hliðsjónar við samningu frumvarpsins til núgildandi laga 

voru meðal annars að skilgreina með skýrari hætti ólík hlutverk skipulagsáætlana til að koma 

í veg fyrir skörun þeirra, tryggja eðlilegt samspil og samræmi milli skipulagsstiga og auka 

skilvirkni og sveigjanleika í skipulagsgerð, jafnframt að auka samráð og kynningu við gerð 

skipulagsáætlana bæði gagnvart almenningi og opinberum aðilum.
31

    

3.2  Markmið 

Lög stefna öll að tilteknu markmiði, einu eða fleirum, en með markmiði laga er átt við það 

hvert sé stefnt með ákvæði þ.e. að hvaða markmiði sé keppt.  Markmið laga eru þau 

sjónarmið, hagsmunir eða stefnumarkanir sem búa að baki setningu laganna en ekki staðreynd 

af neinu tagi.
32

  

Í 1. gr. skpl. er að finna markmið skipulagslaga.  Í fyrsta lagi skal þróun byggðar og 

landnotkun á landinu vera í samræmi við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar 

og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra og öryggi er haft að leiðarljósi.  Í öðru 

lagi skal stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd 

landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, 

en sjálfbær þróun skal höfð að leiðarljósi.  Í þriðja lagi skal réttaröryggi tryggt í meðferð 

skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt að 

hagur heildarinnar skuli hafður að leiðarljósi.  Í fjórða lagi skal tryggja að samráð sé haft við 

almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á 

ákvörðun stjórnvalda.  Breyting var gerð á þessum lið frá eldri lögum en með breytingunni 

var lögð áhersla á að almenningi sé gefið tækifæri til að láta skoðanir sínar í ljós. Ástæðan 

fyrir þessari breytingu var sú að skipulagsákvarðanir geti varðað íbúa sveitarfélaga miklu og 

nauðsynlegt sé að sjónarmið þeirra fái að koma fram áður en skipulagsáætlun verði 

samþykkt.
33

  Í fimmta og síðasta lagi að tryggður sé faglegur undirbúningur mannvirkjagerðar 

við gerð skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga, form og aðgengi fyrir alla.  Samkvæmt 

þessum lögum skyldi þetta hlutverk fært í hendur skipulagsfulltrúa frá byggingarfulltrúa 

                                                        
31 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 24 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
32 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 180-183. 
33 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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samkvæmt eldri lögum.  Haft er að leiðarljósi að samfélagið skuli vera aðgengilegt öllum og 

að gætt sé þess að enginn sé útilokaður frá aðgengi eða þáttöku.
34

 

 Af ofangreindri umfjöllun má ráða að með markmiðum laganna sé lögð áhersla á að 

landið skuli vera faglega skipulagt í samráði við almenning og að réttaröryggi sé tryggt í 

skipulagsmálum. 

3.3  Skipulagsáætlanir 

Í 1. mgr. 12. gr. skpl. segir að skipulagsskylda nái til lands og hafs innan marka sveitarfélags 

og að bygging húsa og annarra mannvirkja skuli vera í samræmi við skipulagsáætlanir.  Í 2. 

mgr. 12. gr. skpl. er kveðið á um að í skipulagsáætlunum skuli mörkuð stefna um landnotkun 

og byggðaþróun og að þar skuli sett fram stefnumið um einstaka þætti varðandi íbúðarbyggð, 

frístundabyggð, atvinnusvæði, náttúruvernd, vatnsvernd, samgöngur, landslag, náttúruvá o.fl. 

í samræmi við markmið skipulagslaga.  Í 3. mgr. 12. gr. skpl. kemur fram að einnig skuli lýsa 

umhverfi og aðstæðum við upphaf áætlunar og forsendum þeirra stefnu sem hún felur í sér.  

Einnig skal leita eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa, viðkomandi stjórnvalda eða annarra sem 

hafa hagsmuni að gæta sbr. 4. mgr. 12. gr. skpl. og samkvæmt 5. mgr. 12. gr. skpl. skal gera 

grein fyrir áhrifum áætlunarinnar á umhverfið með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.   

3.3.1  Svæðisskipulag 

 Um svæðisskipulagsáætlanir er fjallað í 6. kafla skipulagslaga.  Samkvæmt 1. mgr. 21. gr. 

skpl. er svæðisskipulag skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram 

sameiginleg stefna þeirra um byggðaþróun og þætti landnotkunar sem þörf er talin á að 

samræma vegna sameigninlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga.  Svæðisskipulag tekur 

til svæðis sem myndar heild í landfræðilegu, hagrænu og félagslegu tilliti og getur því tekið til 

heilla landshluta eða annarra stærri heilda sbr. 2. mgr. 21. gr. skpl.  Í 2. mgr. 22. gr. skpl. er 

kveðið á um að eingöngu sé skylda á höfuðborgarsvæðinu
35

 til að hafa í gildi svæðisskipulag. 

Önnur sveitarfélög geta gert slíkt telji þau þörf á að setja fram sameiginleg stefnu um 

byggðaþróun eða einstaka þætti landnotkunar sbr. 1. mgr. 22. gr. skpl.  Ákveði sveitarfélög að 

gera svæðisskipulag þá skal skipa svæðisskipulagsnefnd sbr. 9. gr. skpl. sem annast vinnslu, 

kynningu og afgreiðslu skipulagsins í samræmi við lögin og reglugerð  undir yfirstjórn 

hlutaðeigandi sveitarstjórna. 

                                                        
34 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
35 Til höfuðborgarsvæðisins teljast Hafnarfjarðarkaupstaður, Sveitarfélagið Álftanes, Garðabær, Kópavogsbær, 

Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. 
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 Grein 3.1.1 í srgl. kveður á um markmið svæðisskipulags, en markmiðið auk almennra 

markmiða laganna er þríþætt.  Í fyrsta lagi að skapa vettvang á svæðisvísu til að samræma 

hagsmuni hlutaðeigandi sveitarfélaga, í öðru lagi til að tryggja skynsamlega og hagkvæma 

þróun á grunni sameignlegra hagsmuna og í þriðja lagi að útfæra landsskipulagsstefnu á 

hlutaðeigandi svæði.   

 Breytingar á svæðisskipulagi skulu gerðar í samræmi við 1. mgr. 27. gr. skpl. en ákvæðið 

er nánar útfært í grein 3.8 í srgl.  Í lagaákvæðinu og reglugerðinni er kveðið á um að 

breytingar fari eftir sömu málsmeðferðarreglum og gilda þegar gert er nýtt svæðisskipulag 

auk þess sem skýrt skal koma fram til hvaða viðfangsefna og málaflokka breytingin tekur til. 

3.3.2  Aðalskipulag 

Um aðalskipulagsáætlanir er fjallað í 7. kafla skipulagslaga.  Samkvæmt fyrsta málslið 1. 

mgr. 28. gr. skpl. er  aðalskipulag skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og skal taka til alls 

lands innan marka sveitarfélagsins.  Í seinni málslið 1. mgr. 28. gr. skpl. segir að í 

aðalskipulagi skuli sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi 

landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál.  

Samkvæmt 2. mgr. 28. gr. skpl. skal í aðalskipulagi lagður grundvöllur að deiliskipulagi 

varðandi landnotkun, takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og 

byggðamynstur, þar með talinn þéttleiki byggðar.  Í aðalskipulagi skal marka stefnu til að 

minnsta kosti 12 ára en einnig skal gera grein fyrir samhengi áætlunarinnar og einstakra þátta 

hennar við langtímaþróun sveitarfélagsins sbr. 4. mgr. 28. gr. skpl.  Sveitarfélög skulu hafa á 

hverjum tíma í gildi aðalskipulag sbr. 1. mgr. 29. gr. skpl. en sveitarstjórn ber ábyrgð á því að 

aðalskipulag sé gert fyrir sveitarfélagið sbr. 2. mgr. 29. gr. skpl. en skipulagsnefnd annarst 

vinnslu, kynningu og afgreiðslu skipulags í samræmi við lögin. 

Skipulagsnefnd annast í umboði sveitarstjórnar vinnslu, kynningu og afgreiðslu 

aðalskipulags sbr. 2. mgr. 29. gr. skpl. en lýsing skal tekin saman þar sem áherslur 

sveitarstjórnar koma fram og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu sem og 

fyrirhuguð skipulagsferli sbr. 1. mgr. 30. gr. skpl.  Eftir að tillagan um aðalskipulag hefur 

verið auglýst með áberandi hætti, sveitarstjórn samþykkt hana, Skipulagsstofnun staðfest hana 

og ráðherra eftir atvikum staðfest hana,  þá er hún auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Við þetta 

tekur aðalskipulag gildi. 

Breytingar á aðalskipulagi fara eftir sömu málsmeðferðarreglum og gilda um gerð 

aðalskipulags.  Heimild er hins vegar í 2. mgr. 36. gr. skpl. fyrir sveitarstjórn, ef um er að 

ræða óverulegar breytingar og ekki þykir ástæða til málsmeðferðarreglna skv. 30.-32. gr., að 



10 

senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar.  Við mat á því hvort að 

breyting teljist óveruleg fer eftir 3. málsl.  2. mgr. 36. gr. skpl. en þar kemur fram að taka  

skuli mið af því hvort breytingin hafi verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé 

líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða áhrif á stór svæði.  Skipulagsstofnun metur 

hvort fallast skuli á tillögu sveitastjórnar.  Sé ekki fallist á að um sé að ræða óverulega 

breytingu þá skal fara eftir málsmeðferðarreglum sem gilda um gerð aðalskipulags.  

3.3.3  Deiliskipulag 

Um deiliskipulag er fjallað í 8. kafla skipulagslaga.  Í 1. mgr. 37. gr. skpl. stendur að 

deiliskipulag sé skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reit innan sveitarfélags.  Í 

deiliskipulagi skal taka ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, byggingarreiti, byggðamynstur, útlit 

mannvirkja og form.  Tekið er fram í 2. mgr. 37. gr. skpl. að við gerð deiliskipulags skuli 

byggt á stefnu aðalskipulags og hún útfærð fyrir viðkomandi svæði eða reit.  Samkvæmt 3. 

mgr. 37. gr. skpl. skal jafnan miðað við að skipulagið taki til svæða sem mynda heildstæða 

einingu þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar.  Sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð 

deiliskipulags sbr. 1. mgr. 38. gr. skpl.  Landeigandi eða framkvæmdaraðili getur þó óskað 

eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á 

sinn kostnað sbr. 2. mgr. 38. gr. skpl.   

Í 1. mgr. 40. gr. skpl. er kveðið á um að þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst 

skuli sveitarstjórn taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða 

áherslur sveitarstjórn hafi við deilskipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og 

fyrirliggjandi stefnu og ferli.  Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skpl.  skal leita umsagnar um 

lýsinguna hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum.  Einnig skal kynning og samráð haft við 

íbúa og aðra hagsmunaaðila áður en tillaga deiliskipulags er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn 

sbr. 4. mgr. 40. gr. skpl.  Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu þá skal hún auglýst á 

sama hátt og gildir um aðalskipulag, en hún þarf þó ekki að liggja frammi hjá 

Skipulagsstofnun sbr. 1. mgr. 41. gr. skpl.  Tekið er fram í 2. mgr. 41. gr. skpl. að ef um er að 

ræða deiliskipulag sem er ekki í samræmi við aðalskipulag þá skuli samsvarandi 

aðalskipulagsbreyting auglýst samhliða.  Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skpl. skal sveitarstjórn að 

loknum auglýsingartíma taka afstöðu til athugasemda sem bárust og hvort gera eigi breytingar 

á tillögunni á grundvelli þeirra.  Séu engar breytingar gerðar þá skal senda hana til 

Skipulagsstofnunnar sem fer yfir hana og eftir atvikum gerir athugasemdir.  Samþykkt 

deiliskipulag skal birta í B-deild Stjórnartíðinda. 

Breytingar á deiliskipulagi fara eftir 43. gr. skipulagslaga en í kafla 4 verður farið í 
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greiningu á því ákvæði með hliðsjón af takmörkun á eignarrétti. 

3.4  Landsskipulagsstefna 

 
Um landsskipulagsstefnu er fjallað í 3. kafla skipulagslaga. Samkvæmt 2. mgr. 10. gr. skpl. 

eiga í landsskipulagsstefnu að vera samþættar áætlanir opinberra aðila um samgöngur, 

byggðamál, náttúruvernd, orkunýtingu og aðra málaflokka sem varða landnotkun og er hún 

útfærð með tilliti til skipulags landnotkunar með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.  Samkvæmt 

skilgreiningu skipulagslaga á landsskipulagsstefnu sem er í 14. tölul. 1. mgr. 2. gr. skpl. þá 

telst hún ekki til skipulagsáætlana sveitarfélaga í skilningi skipulagslaga og er því ekki 

sérstakt skipulagsstig í skilningi laganna.
36

 

Í 2. málslið 2. mgr. 10. gr. skpl. kemur fram að til grundvallar stefnunni skulu liggja 

markmið skipulagslaga auk þess sem svæðis- og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga skulu 

höfð til hliðsjónar eftir því sem við á.  Sveitarfélög skulu taka mið af landsskipulagsstefnu við 

gerð skipulagsáætlana eða breytinga á þeim og samræma þær landsskipulagsstefnunni innan 

fjögurra ára frá samþykkt hennar sbr. 4. mgr. 10. gr. skpl.  Samkvæmt 1. mgr. 11. gr. skpl. þá 

annast Skipulagsstofnun tillögur að landsskipulagsstefnu ásamt nefnd sem er skipuð sjö 

fulltrúum sem eru til ráðgjafar og samráðs, en ráðherra leggur fram tillögu á Alþingi til 

þingsályktunar um landsskipulagsstefnu til tólf ára innan tveggja ára frá alþingiskosningum 

sbr. 1. mgr. 10. gr. skpl.   

4  2. mgr. 43. gr. laga nr. 123/2010 

4.1  Inntak 

43. gr. skipulagslaga tekur til breytinga á deiliskipulagi.  Meginregluna um breytingu er að 

finna í 1. mgr. ákvæðisins en þar stendur að fara skuli um breytinguna eins og um nýtt 

deiliskipulag sé að ræða.  Í 2. mgr. er að finna undantekningu frá meginreglunni þar sem 

heimild er til að víkja frá hefðbundnum málsmeðferðarreglum sem gilda samkvæmt 1. mgr., 

ef um er að ræða óverulega breytingu.  Í staðinn skal halda grenndarkynningu en hún skal fara 

fram samkvæmt 44. gr. laganna.  Á grenndarkynningu eru breytingarnar tilkynntar 

nágrönnum sem taldir eru hafa hagsmuni að gæta og þeim gefin kostur á að tjá sig.  Við mat á 

því hvort að breyting telst óveruleg skal taka mið af því að hve miklu leyti tillagan víkur frá 

notkun, nýtingarhlutfalli, útlit og formi viðkomandi svæðis.  Áður en vikið verður að 

einstökum skilyrðum ákvæðisins þá verður saga ákvæðisins rakin og reynt að varpa ljósi á 

                                                        
36 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 14. 
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það hvers vegna og á hvaða grundvelli þessi heimild er í lögunum.   Ákvæðið heimilar að 

sniðgengnar séu hefðbundnar málsmeðferðarreglur skipulagsslaga sem best eru taldar tryggja 

rétt fasteignareiganda við breytingu á skipulagi og í staðinn óvandaðri málsmeðferðarreglur 

látnar gilda. 

4.2  Þróun 

Eins og áður var reifað voru fyrstu ákvæðin um skyldu til skipulags að finna í lögum nr. 

19/1905 um byggingarsamþykkt (hér eftir bsþ).  Í 4. gr. bsþ. var kveðið á um hvernig skyldi 

auglýsa samþykkt sem hreppsnefnd hafði samið og að boða skyldi til fundar með bæjarbúum 

þar sem ræða átti samþykktina, en eingöngu atkvæðisbærir bæjarbúar höfðu atkvæðisrétt.  Ef  

bæjarbúar vildu gera breytingar á einstökum ákvæðum samþykktarinnar þá nægði meirihluti 

atkvæða þeirra sem greidd voru á fundinum.  Samþykktin í heild sinni átti síðan að vera borin 

undir atkvæði og yrði hún samþykkt af ¾ fundarmanna þá skyldi hún send til sýslunefndar. 

Yrði hún hins vegar ekki samþykkt af fundarmönnum þá væri hún fallin í það sinn.   Væri hún 

samþykkt bæði af fundarmönnum og sýslunefnd færi hún til stjórnarráðsins sem endanlega 

samþykkti hana eða breytti.  Af þessu ákvæði sést hversu snemma var talið mikilvægt að fá 

skoðun íbúa um hvernig skipulagi og breytingum á því skyldi háttað en ekki verður annað séð 

en að fundurinn hafi verið opin öllum þó að einungis atkvæðisbærir menn fengu að greiða 

atkvæði. 

 Næst koma til skoðunar lög nr. 55/1921 um skipulag kauptúna og sjávarþorpa.  Í þriðja 

kafla þeirra laga var fjallað um breytingar á skipulagi bæja og eftirlit með því.  Í 

athugasemdum við lagafrumvarpið kom fram að kaflinn lúti að því að tryggja, að bæði 

nauðsynlegar breytingar á skipulagi og viðaukar við það séu með fullri forsjá gerðar, líkt og 

upprunalegi skipulagsuppdrátturinn.  Einnig skyldi leitast við að tryggja að bæjarstjórnir leggi 

það ekki í vana sinn að brjóta skipulagsákvæði og víkja frá skipulagsuppdrætti af handahófi.
37

   

Í 19. gr. laganna var finna heimild fyrir bæjarstjórn að breyta því skipulagi sem ákveðið 

hefði verið með skipulagsuppdrætti en þá skyldi hún senda stjórnarráðinu beiðni um það, 

ásamt uppdrættinum og upplýsingum, sem sýna átti skýrt hvaða breytinga væri óskað og 

hvaða nauðsyn lægi henni að baki.  Það var síðan stjórnarráðið sem úrskurðaði um það hvort 

breyta skyldi skipulaginu eftir að umsögn skipulagsnefndar lá fyrir um málið.  Í 20. gr. var 

kveðið á um að ef stjórnarráðið úrskurðaði heimild til breytinga á skipulaginu, þá skyldi haga 

framkvæmdum eins og um nýtt skipulag væri að ræða, en þó einungis ef um mikilvægar 

skipulagsbreytingar væri að ræða.  Ef um var að ræða smávægilegar breytingar  þá skyldi 

                                                        
37 Alþt. 1920, A-deild, bls. 82.   
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stjórnarráðið staðfesta breytingarnar, ef meirihluti skipulagsnefndar hafði fallist á þær.  Síðan 

skyldu þær auglýstar opinberlega.  Ef um væri að ræða svo lítilfjörlegar breytingar að þær 

snertu einungis hagsmuni fárra aðila þá dugði bréfleg tilkynning til þeirra sem hlut áttu að 

máli en þeir höfðu 4 vikna frest til að koma á framfæri athugasemdum.  Hér virðist vera fyrsta 

heimildin til að víkja frá meginmálsmeðferðarreglum sem gilda áttu um breytingar á skipulagi 

og átti heimildin við þegar breytingarnar voru taldnar smávægilegar.   

 Í lögum nr. 19/1964, skipulags- og byggingarlög var í 5. kafla fjallað um breytingar á 

skipulagi.  Í 3. mgr. 19. gr. laganna var kveðið á um að ef sveitarstjórn óski eftir breytingum á 

staðfestum skipulagsuppdrætti sem væru það óverulegar að ekki væri talin ástæða til 

meðferðar samkvæmt 1. mgr. laganna sem kvað á um samsvarandi málsmeðferð og þegar 

gera átti nýtt deiliskipulag, þá skyldi gera tillögu til skipulagsstjórnar um breytingarnar.  Með 

tillögunni skyldi fylgja yfirlýsing sveitarstjórnar um að hún tæki að sér að bæta það tjón, sem 

einstakir aðilar kynnu að verða fyrir við breytinguna.  Ef skipulagsstjórn myndi fallast á 

breytinguna, þá yrði hún staðfest og tilkynnt um hana til þess ráðuneytis sem síðan sæi um að 

birta breytinguna í Stjórnartíðindum.  Í athugasemdum við frumvarp að lögunum kom fram að 

ástæðulaust væri að krefjast skilyrðislaust sömu formsatriða um smábreytingar á skipulagi og 

um meiri háttar breytingar. Hins vegar var talið nauðsynlegt að höfð sé á gát og sveitarstjórn 

skyldi sýna fulla varúð í þessu sambandi.
38

  

Í 2. mgr. 26. gr. skipulags – og byggingarlaga nr. 73/1997 er í fyrsta sinn kveðið á um að 

grenndarkynning skyldi fara fram þegar um var að ræða óverulegar breytingar.  

Grenndarkynningin skyldi vera ítarleg og þeir sem töldu sig eiga hagsmuna að gæta var 

gefinn kostur á að tjá sig um breytingarnar innan fjögurra vikna sbr. 7. mgr. 43. gr. laganna.  

Ein umræða var talin nægja í sveitarstjórn um slíkar tillögur.  Tillagan skyldi síðan send 

Skipulagsstofnun ásamt yfirlýsingu sveitarstjórnar um að hún tæki að sér að bæta það tjón 

sem einstakir aðilar yrðu fyrir við breytinguna.  Niðurstaðan skyldi síðan tilkynnt þeim sem 

tjáðu sig um málið.  Í nefndaráliti frá umhverfisnefnd sagði um óverulegar breytingar : 

 
Eru óverulegar breytingar skilgreindar mjög þröngt, mun þrengra en gert er samkvæmt 

núgildandi lögum.  Er gert ráð fyrir að aðeins sé hægt að falla frá auglýsingu ef um óverulegar 

breytingar er að ræða sem annaðhvort eru vegna ófyrirséðra aðstæðna á staðnum eða ef 

breytingarnar hafa aðeins staðbundin áhrif, er þarna m.a. átt við mælipunkta og minni háttar 

breytingar á einstökum húsum.  

 

Hér virðist í fyrsta sinn koma fram hugmynd um hvað teljist til óverulegra breytinga en túlkun 

nefndarinnar gefur ekki mikið svigrúm til mats. 

                                                        
38 Alþt. 1961, A-deild, bls. 1093. 
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Með lögum nr. 123/2010 var í fyrsta sinn sett fram viðmið í lagaákvæðið sjálft um hvenær 

væri um að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi.  Í athugasemdum við ákvæðið eru sett 

fram dæmi um óverulega breytingu og er þar nefnt þegar iðnaðarhúsnæði er breytt í 

íbúðarhúsnæði, glerjun útisvala, skyggni yfir útidyr, dúkkuhús sett í garð o.s.frv.  Það sem 

kemur fram í athugasemdum við frumvarpið virðist rýmka hugtakið að nokkru leyti ef borið 

er saman við túlkun umhverfisnefndar frá eldri lögum þó ekki sé sérstaklega tekið fram að 

það hafi verið ætlunin.  Með þessum lögum kom einnig fram það nýmæli að heimilt væri að 

víkja frá kröfum um óverulega breytingu og sleppa grenndarkynningu þegar um væri að ræða 

útgáfu framkvæmdar- og byggingarleyfis sbr. 3. mgr. 43. gr. laganna.  Til að það sé heimilt þá 

má framkvæmdin ekki hafa í för með sér neina skerðingu á hagsmunum nágranna hvað varðar 

landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn.   

4.3  Markmið 

Eins og fjallað var um í kafla 3.3 þá stefna öll lög að tilteknu markmiði.  Með 

markmiðsskýringu er leitast við að túlka lagaákvæði á þann hátt að það nái því markmiði sem 

stefnt er að.  Afmörkun markmiðs lagaákvæðis er talin vera órjúfanlegur þáttur í túlkun 

ákvæðis.  Í texta lagaákvæðis er að finna mikilvægustu heimild þess en ályktun um markmið 

ákvæðis sem dregin er af texta þess er byggð á textaskýringu.  Sé ljóst af textaskýringu að 

tilteknu lagaákvæði sé ætlað að ná vissu markmiði má almennt segja að vægi annarra 

heimilda minnki.  Samt sem áður er mikilvægt að skoða aðrar heimildir áður en endanleg 

afstaða er tekin um hvernig beri að túlka ákvæðið. 
39

  Við lestur 2. mgr. 43. gr. skpl. liggur 

nokkuð ljóst fyrir að þegar talið er að um óverulega breytingu sé að ræða, þá megi sniðganga 

þær reglur sem gilda um breytingar sem ekki verða taldar óverulegar, og grenndarkynning 

haldin í staðinn.  Einungis er tekið fram að þetta sé heimilt þegar breytingarnar séu óverulegar 

og þegar ekki er talin ástæða til málsmeðferðar samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins.  Ekki er frekar 

tekið fram á hvaða grundvelli þessi málsmeðferð er heimil og gefur því textaskýring ekki 

nægilega glögga mynd að hvaða markmiði sé stefnt með þessari tilhögun.  Verða því 

skoðaðar aðrar heimildir um hvernig beri að túlka ákvæðið með hliðsjón af markmiði þess. 

Oft er farin sú leið að lögfesta sérstök markmiðsákvæði í upphafi lagabálks og eru slík 

ákvæði lagalega bindandi eins og önnur ákvæði.  Þó kann að vera óljóst hvaða efnislegu 

þýðingu slík ákvæði hafa en tiltekið leiðbeiningarsjónarmið hefur verið notað sem kveður á  

um að því almennara sem markmiðsákvæði er því minna vægi hafi það við túlkun einstakra 

                                                        
39 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 183-186. 
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ákvæða.
40

  Í kafla 3.3 var gert grein fyrir lögfestum markmiðum skipulagslaga en í sambandi 

við umfjöllun 2. mgr. 43. gr. laganna þá kemur c-liður 1. mgr. 1. gr. skpl. sérstaklega til 

skoðunar en liðurinn ber með sér að tryggja skuli réttaröryggi í meðferð skipulagsmála.  Telja 

verður að umrætt markmið laganna sé almennt og gefi ekki skýra mynd af því hvernig skuli 

túlka 2. mgr. 43. gr. enda er um að ræða matskennda undantekningu frá meginreglunni um 

hefðbundna málsmeðferð við breytingu á deiliskipulagi. 

Næst verður litið til lögskýringargagna.  Í íslenskum og norrænum rétti er almennt  

viðurkennt að heimilt sé að nota lögskýringargögn við túlkun lagaákvæða en 

lögskýringargögn geta verið þýðingarmikil heimild um það markmið sem býr að baki 

setningu ákvæðis.  Með lögskýringargögnum er miðað við að staðreyna þau sjónarmið og þær 

hugmyndir sem vöktu fyrir löggjafanum þegar ákvæðið var sett.
41

  Í athugasemdum við 

frumvarp laga nr. 123/2010 kemur fram við 36. gr. sem fjallar um breytingu á aðalskipulagi 

að ekki sé gerð krafa um að óverulegar breytingar séu auglýstar með þriggja vikna 

athugasemdafresti og sé þannig málsmeðferð slíkra mála einfölduð.
42

  Hér kemur skýrt fram 

að með því að sleppa auglýsingu þegar breytingar á skipulagi eru gerðar, leiði það til 

auðveldari málsmeðferðar.  Það sama á við þegar um er að ræða óverulegar breytingar á 

deiliskipulagi skv. 2. mgr. 43. gr., en þá er breytingin ekki auglýst líkt og ef um er að ræða 

verulegar breytingar heldur fer fram grenndarkynning í staðinn. 

 Með grenndarkynningu er réttur nágranna og þeirra sem teljast hagsmunaaðilar að vissu 

leyti tryggður með því að gefa þeim færi á að koma fram með athugasemdir, en aftur á móti er 

vikið frá þeim ítarlegu reglum sem gilda um breytingar á deiliskipulagi til að auðvelda 

málsmeðferð.  Telja verður af ofangreindri umfjöllun að það hafi einmitt verið markmiðið 

með setningu ákvæðisins.  Hins vegar, eins og áður hefur verið fjallað um, þá er eitt af 

markmiðum laganna að tryggja réttaröryggi í skipulagsmálum og er því ljóst að stíga verður 

varlega til jarðar við beitingu 2. mgr. 43. gr. skpl.  Áður en farið verður í mat á því hvað telst 

til óverulegra breytinga þá verður gerð grein fyrir þeim  mismunandi málsmeðferðarreglum 

sem gilda um verulega og óverulega breytingu.  

4.4  Málsmeðferðarreglur við breytingu á deiliskipulagi 

Eins og áður hefur verið fjallað um þá er meginreglan sú að um breytingu á deiliskipulagi 

skuli fara eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða en þó er ekki skylt að taka saman lýsingu 

                                                        
40 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 186-187. 
41 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 196-198. 
42 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-2010, bls. 30 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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vegna breytinga á deiliskipulagi.  Fjallað var stuttlega um deiliskipulag í kafla 3.4.5 en nú 

verður gerð ítarleg grein fyrir þeim málsmeðferðarreglum sem gilda samkvæmt lögunum og 

reglugerð og í lokin metið hver sé helsti munurinn á þeim. 

4.4.1  Veruleg breyting 

Fyrsta skrefið í breytingu á deiliskipulagi sem ekki telst vera óveruleg, er að gera skýra grein 

fyrir því í hverju breytingin felst bæði í skipulagsgreinagerð og á uppdrætti en um þetta er 

kveðið í 1. málsl. 4. mgr. 37. gr. skpl.  Samkvæmt grein 5.8.5.1 í srgl. skal vísa til heitis 

gildandi deiliskipulags, auk tilvísunar í þá lóð eða svæði sem breytingum tekur.  Í tillögu að 

breytingu á deiliskipulagi skulu vera upplýsingar um málsmeðferð og hvaða ákvæði gilda um 

svæðið í aðalskipulagi sveitarfélagsins.  Grein 5.8.5.2 í srgl. segir að greinargerð skuli lýsa 

breytingunni, forsendum hennar, rökstuðningi fyrir henni, samráði við hagsmunaaðila og 

samræmi við aðalskipulag.  Að öðru leyti er heimilt að vísa til greinargerðar gildandi 

deiliskipulags fyrir þau atriði sem ekki taka breytingum. Grein 5.8.5.3 í srgl. segir að á 

skipulagsuppdrætti skuli sýna gildandi deiliskipulag og tillögu að breytingunni.  Einnig skal 

tiltaka hvenær fyrirliggjandi deiliskipulag tók upphaflega gildi með auglýsingu í B-deild 

Stjórnartíðinda, ásamt gildistökudagsetningu síðustu breytingar sem gerð var á svæðinu sem 

fyrirhugað er að breyta.  Ef um er að ræða breytingu sem nær aðeins til hluta 

deiliskipulagssvæðis þá skal sýna þann hluta, ásamt næsta nágrenni.  Gildandi 

deiliskipulagsuppdrátt skal nota sem grunn fyrir þeim breytingum sem fyrirhugaðar eru og 

afmarka skal það svæði sem breytingin nær til.  

 Næsta skref er að kynna breytingartillöguna, forsendur hennar og umhverfismat, fyrir 

íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan 

fullnægjandi hátt.  Kynningin skal auglýst með áberandi hætti t.d í svæðisbundnum 

fréttamiðli eða með dreifibréfi.  Ef að tillagan varðar hagsmunaaðila utan sveitarfélagsins þá 

skal birta auglýsinguna um kynninguna í blaði sem er dreift á landsvísu og/eða í útvarpi, 

sjónvarpi eða á annan fullnægjandi hátt sbr. grein 5.6.1 í srgl.  Þegar kynningin hefur farið 

fram þá er tillagan tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn. 

Næsta skref fer eftir 41. gr. skpl. og grein 5.6.2 í srgl. en samkvæmt því skal auglýsa 

breytingartillöguna eftir að sveitarstjórn hefur samþykkt að auglýsa tillöguna, en auglýsa skal 

á sama hátt og kveðið er á um varðandi auglýsingu aðalskipulags þó þarf tillagan ekki að 

liggja frammi hjá Skipulagsstofnun á auglýsingartímanum.  Auglýsa skal með áberandi hætti 

t.d í dagblaði sem gefið er út á landsvísu og einnig í Lögbirtingarblaðinu, auk þess skal hún 

vera á skrifstofu hlutaðeigandi sveitarfélags eða á öðrum opinberum stað en einnig skal hún 
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vera aðgengileg á netinu.  Í auglýsingunni skal tilgreina hvar tillagan er til sýnis og hve lengi 

og skal sá tími ekki vera skemmri en athugasemdafresturinn sem er sex vikur frá birtingu 

auglýsingarinnar.  Í auglýsingunni skal aðilum sem telja sig eiga hagsmuna að gæta gefinn 

kostur á því að gera athugasemdir við tillöguna innan athugasemdafrestsins frá birtingu 

auglýsingarinnar.  Þegar frestur til athugasemda er liðinn skal sveitarstjórn taka tillöguna til 

umræðu að undangenginni umfjöllun skipulagsnefndar, en sveitarstjórn skal taka afstöðu til 

athugasemda sem borist hafa og þess hvort gera skuli breytingar á breytingartillögunni.  Ef 

athugasemdir berast þá skal niðurstaða sveitarstjórnar auglýst með áberandi hætti og skal þar 

tilkynna kæruheimildir.  Ef ákveðið er að gera breytingar á auglýstri tillögu í 

grundvallaratriðum þá skal hin breytta tillaga auglýst á nýjan leik samkvæmt ofangreindum 

reglum. 

Í 17. gr. laga nr. 59/2014 um breytingu á skipulagslögum nr. 123/2010 er kveðið á um að 

senda skuli Skipulagsstofnun innan 6 mánaða deiliskipulagið sem samþykkt hefur verið af 

sveitarstjórn en einnig skal senda samantekt um málsmeðferð ásamt athugasemdum og 

umsögnum um þær sbr. 1. mgr. 42. gr. skpl. og greinar 5.7.1 í srgl.  Jafnframt skal 

sveitarstjórn senda skriflega og rökstudda umsögn sína til þeirra sem gerðu athugasemdir, auk 

upplýsingum um kæruheimildir.  Samkvæmt grein 5.7.2 í srgl. þá skal Skipulagsstofnun fara 

yfir hvort form- eða efnisgallar séu á breytingu deiliskipulagsins en hún skal koma á framfæri 

athugasemdum sínum við sveitarstjórn innan þriggja vikna frá því að breytingin var móttekin.  

Ef að Skipulagsstofnun gerir athugasemdir um form deilisskipulagsins þá skal sveitarstjórn 

taka þær athugasemdir til umræðu og gera nauðsynlegar breytingar á því.  Sé hins vegar um 

að ræða athugasemdir um efni deiliskipulagsins og sveitarstjórn fellst ekki á þær 

athugasemdir, þá skal hún gera rökstudda grein fyrir ástæðum þess.  Samþykkt deiliskipulag 

skal birt í B-deild Stjórnartíðinda innan árs frá því að athugasemdafresti tillögu til 

deiliskipulagsins lauk sbr. grein 5.7.3 í srgl.  

4.4.2  Óveruleg breyting 

Ef að breyting á deiliskipulagi er talin óveruleg þá hefur það í för með sér að heimilt er að 

víkja frá þeim hefðbundnu málsmeðferðarreglum sem gilda líkt og þegar setja á nýtt 

deiliskipulag. Sveitarstjórn ákveður hvort um sé að ræða óverulegar breytingar en sé það 

ákveðið þá skal fara fram grenndarkynning.   

Um grenndarkynningu fer samkvæmt 44. gr. laganna og grein 5.9 í srgl.  Samkvæmt grein 

5.9.2 í srgl. þá felst í grenndarkynningu að skipulagsnefnd kynnir nágrönnum, sem taldir eru 

eiga hagsmuna að gæta, leyfisumsókn eða tillögu að breytingunni sem er fyrirhuguð.  



18 

Nágrönnunum er gefin kostur á því að koma með athugasemdir innan frests sem skal vera að 

minnsta kosti fjórar vikur.  Í bréfi til hagsmunaaðila skal koma fram hvert sé meginefni 

grenndarkynningarinnar og rökstuðningur fyrir málsmeðferðinni.  Einnig skal koma fram að 

athugasemdir skuli vera skriflegar, hvert þeim skuli skila, fyrir hvaða tíma og hvar sé hægt að 

fá nánari upplýsingar.  Skipulagsnefnd leggur mat á það hverjir teljast til hagsmunaaðila en 

skipulagsnefnd er heimilt að falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að breyting á 

deiliskipulagi varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og/eða umsækjandans sjálfs 

sbr. 3. mgr. 44. gr. og grein 5.9.3 í srgl.   

Samkvæmt grein 5.9.2 í srgl. þá er skipulagsnefnd heimilt að stytta tímabil 

grenndarkynningar ef þeir sem hagsmuna eiga að gæta hafa lýst skriflega yfir með áritun sinni 

á kynningargögn áður en fjórar vikur eru liðnar, um að þeir geri ekki athugasemdir við 

tillöguna eða hina leyfisskyldu framkvæmd.  Í grein 5.9.4 í srgl. er kveðið á um að hafi borist 

athugasemdir þá skuli sveitarstjórn senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu umsögn sína 

um þær ásamt niðurstöðu.  Ef gerðar eru efnislegar breytingar á kynntum gögnum við 

lokaafgreiðslu þá skal sveitarstjórn senda hagsmunaaðilum niðurstöðu sína, óháð því hvort að 

athugasemdir bárust.  Ákveði sveitarstjórn að breyta þeim gögnum sem kynnt voru í 

grundvallaratriðum skulu þau kynnt að nýju. 

Til að óveruleg breyting á deiliskipulag taki gildi þá skal sveitarstjórn birta auglýsingu í 

B-deild Stjórnartíðinda innan árs frá því að athugasemdafresti tillögu til deiliskipulagsins lauk 

og senda Skipulagsstofnun samþykkt skipulagsgögn, fylgigögn og afrit af auglýsingu sbr. 

grein 5.9.5 í srgl. 

4.4.3  Ályktun 

Af ofangreindri umfjöllun um málsmeðferðarreglur sem gilda annars vegar um verulegar 

breytingar á deiliskipulagi og hins vegar um óverulegar breytingar á deiliskipulagi má sjá að 

mun flóknara og tímafrekara ferli gildir um verulegar breytingar.  Verður það talið vera í 

samræmi við markmið 2. mgr. 43. gr. sem er að stytta leiðina í gegnum stjórnsýsluna þegar 

einungis er um að ræða óverulegar breytingar sem hafa lítil sem enginn áhrif á nágranna eða 

umhverfi, enda sparar það bæði kostnað og tíma. Verður það talið eiga fyllilega rétt á sér.   

Hins vegar vaknar þá upp sú spurning hvort alltaf sé nægilega vel gætt að því í hvorn 

flokkinn breytingar falla og hvort nægilega sé gætt að þeim sjónarmiðum sem lög og 

reglugerð kveða á um.  Getur verið að umrætt ákvæði sé jafnvel orðið að ákveðinni flýtileið 

fyrir stjórnvöld í málum sem varða breytingar á deiliskipulagi og er með því hugsanlega vegið 

að rétti fasteignareiganda og gerðar frekari takmarkanir á eignarrétti þeirra en þörf er á.  Næst 

verður því skoðað hvernig umrætt mat fer fram þegar ákveða á í hvorn flokkinn tilteknar 

breytingar skulu falla. 
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5  Mat á því hvað telst til óverulegrar breytingar á deiliskipulagi 

5.1  Almennt 

Í 2. mgr. 43. gr. skpl. eru talin upp þau atriði sem taka skal mið af þegar ákveðið er hvort 

breyting teljist óveruleg.  Í ákvæðinu segir að taka skuli mið af því hvort tillagan víki frá 

notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæði.  Í grein 5.8.2 í srgl. er bætt við 

þessa upptalningu en þar er kveðið á um að einnig skuli meta hvort um fordæmisgefandi 

breytingu sé að ræða eða breytingu sem varði almannahagsmuni.  Einnig kemur fram í grein 

5.8.4 í srgl. að við útgáfu framkvæmda- og byggingarleyfa þá geti sveitarstjórn heimilað að 

vikið sé frá grein 5.8.2 þegar um óveruleg frávik sé að ræða.  Þegar meta skal hvað teljist til 

óverulegra frávika þá skuli gæta að því að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar 

landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn.  Þessi útlistun á því hvað teljist til óverulegra 

frávika verður að teljast geta veitt að vissu leyti nánari innsýn í það hvað teljist til óverulegrar 

breytingar deiliskipulags. 

5.2  Túlkun 

Eins og áður hefur komið fram þá er um að ræða ákvæði sem er undantekning frá 

meginreglunni um hefðbundna málsmeðferð á breytingum á deiliskipulagi sem kveðið er á 

um í 1. mgr. 43. gr. skpl.  Við túlkun undaþágureglna er almenn lögskýringarregla í íslenskum 

rétti sú að túlka beri þær þröngt.
43

  Auk þess skal leitast við að túlka ákvæði í samræmi við 

markmið laga en markmið skipulagslaga er meðal annars að tryggja réttaröryggi í samskiptum 

við stjórnvöld.  Með beitingu markmiðsskýringu og með í huga að um er að ræða 

undanþágureglu auk stjórnarskrárvarinna réttinda þá verður að telja að þegar vafi er til staðar 

hvort um sé að ræða óverulega breytingu þá skuli almennt beita málsmeðferðarreglum 

samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skpl.   

Til að varpa frekara ljósi á hvenær breyting telst óveruleg þá verða skoðaðir úrskurðir 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála auk úrskurða úrskurðarnefndar skipulags- og 

byggingarmála en síðarnefnda nefndin lét af störfum árið 2012.  Þrátt fyrir að úrskurðarnefnd 

skipulags- og byggingarmála hafi látið af störfum þá hafa úrskurðir hennar enn gildi þar sem 

hún kvað upp úrskurði á grundvelli núgildandi laga en einnig vegna þess að ákvæði 2. mgr. 

26. gr. laga nr. 73/1997 er mjög sambærilegt 2. mgr. 43. gr. núgildandi skipulagslaga,  en eins 

og rakið var í kafla 4.2 þá eru ákvæðin eins uppbyggð fyrir utan þau viðmið sem sett voru í 

núgildandi ákvæði.   

                                                        
43 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341. 
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Sá aðili sem sættir sig ekki við afgreiðslu sveitarfélags á deiliskipulagsbreytingu hefur 

heimild til að kæra ákvörðunina samkvæmt 52. gr. skpl. en til að fjalla um slíkar kærur starfar 

áðurnefnd úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.  Fallist aðili ekki á úrskurð 

nefndarinnar getur hann vísað málinu til dómstóla. 

Verður neðangreindri umfjöllun skipt niður eftir þeim atriðum sem nefnd eru í 2. mgr. 43. 

gr. núgildandi skipulagslaga. 

5.2.1  Notkun 

Almennt verður talið að orðið notkun geti tekið til ýmiss konar atriða en um er að ræða rúmt 

hugtak.  Eins og tekið var fram í kafla 4.2 kom fram í athugasemdum við frumvarp laga nr. 

123/2010 að dæmi um óverulega breytingu væri þegar iðnaðarhúsnæði er breytt í 

íbúðarhúsnæði.  Þessi athugasemd gefur okkur nokkra hugmynd um hvað fellur undir breytta 

notkun en þó verður að teljast að ýmislegt fleira geti fallið undir ákvæðið sem þarfnast betri 

útskýringar.   

 Í úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 29. júní 2012 (8/2012), Akrakór, 

var deilt um hvort breyting á einbýlishúsi í tvíbýlishús auk þess að fjölga skyldi bílastæðum 

um eitt, gæti talist vera óveruleg.  Samkvæmt skipulagi svæðisins var aðeins gert ráð fyrir 

einbýlishúsum og parhúsum við Akrakór.  Í hinni kærðu ákvörðun sagði að breytingin muni 

ekki raska heildaryfirbragði hverfsins þar sem hverfið væri byggt bæði í einbýlishúsum og 

parhúsum.  Nefndin taldi hins vegar að umrædd breyting fæli ekki í sér breytingu í parhús 

heldur tvíbýlishús og fái því sérstöðu í hverfnu sem breyti vissulega heildaryfirbragði 

hverfisins.  Úrskurðarnefndin taldi að með hinni umdeildu breytingu væri vikið verulega frá 

notkun og útliti viðkomandi svæðis og því hafi ekki verið heimilt að fara með málið 

samkvæmt 2. mgr. 43. gr. laga nr. 123/2010.   

Í úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 8. september 2010 (86/2008), 

Hilmisgata, var deilt um deiliskipulagsbreytingu sem varðaði miðbæ Vestmannaeyja sem fól í 

sér breytingu á íbúðarhúsnæði í blandaða notkun fyrir íbúðir, verslun og þjónstu auk stækkun 

á byggingarreit, færslu á innkeyrslu og hækkun byggingarinnar.  Kærandi rak veitingarekstur 

og hafði nýtt sér aðgengi að baklóð þeirrar fasteignar um Hilmisgötu en vegna breytinganna 

þá yrði innkeyrslunni breytt.  Úrskurðarnefnd tók fram í niðurstöðu sinni að um væri að ræða 

breytingu sem fól í sér breytta notkun húsnæðisins, stækkun byggingarreits, aukningu 

byggingarmagns um 22,8%, hækkun á byggingunni auk þess sem að færð yrði innkeyrsla að 

baklóð.  Ekki var talið að breytingin væri óveruleg í skilningi 2. mgr. 26. gr. l. nr. 73/1997.   
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5.2.2  Nýtingarhlutfall 

Áður en farið verður í greiningu á þessu atriði þá er nauðsynlegt að útskýra í hverju það felst 

en nýtingarhlutfall fasteignar er hlutfall milli brúttóflatarmáls bygginga á lóð eða reit og 

flatarmáls lóðar eða reits.  Skilgreining brúttóflatarmáls fer eftir tilteknum íslenskum staðli 

sem nefnist ÍST50.  Ákveða skal nýtingarhlutfall eða tilgreina hámarksbyggingarmagn, þ.e 

brúttóflatarmál sbr. ÍST50, fyrir einstakar lóðir eða afmörkuð svæði eftir landfræðilegum 

aðstæðum og markmiðum skipulagsins sbr. 16. tl. 1. mgr. 2. gr. skpl. og grein 1.3 í srgl.  

 Nýtingarhlutfall vegur mikið við mat á því hvort tiltekin breyting sé óveruleg eða ekki sbr. 

úrskurður úskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 19. júní 2014 (20/2014), Arnargata. 

Þar var deilt um hvort að deiliskipulagsbreyting sem heimilaði að reisa allt að 50 fermetra 

viðbyggingu á tveimur hæðum og að nýta þakflöt viðbyggingarinnar sem svalir, gæti talist 

óveruleg en nýtingarhlutfallið hækkaði við breytinguna úr 0,51 í 0,72. Í niðurstöðu 

nefndarinnar er tekið fram að nýtingarhlutfall lóðarinnar aukist um rúm 40% þar sem fyrir 

væri þétt byggð og breytingin væri til þess fallin að hafa grenndaráhrif gagnvart næstu lóðum.  

Því var talið að ekki hafi verið skilyrði til að grenndarkynna skipulagstillöguna sem óverulega 

deiliskipulagsbreytingu skv. 2. mgr. 43. gr. laga nr. 23/2010.   

Í úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og bygggingarmála frá 26. ágúst 2011 (50/2011), 

Silfurtún, var deilt um hvort breyting á samþykktu deiliskipulagi teldist vera óveruleg 

breyting en um var að ræða færanlega viðbótarbyggingu við leikskóla.  Úrskurðarnefndin lítur 

til þess að engin breyting yrði gerð á notkunarflokki lóðar leikskólans heldur fæli breytingin í 

sér fjölgun á leikskólabörnum úr 85 í 110.  Einnig lá fyrir í málinu að heimilað 

nýtingarhlutfall lóðarinnar héldist óbreytt og að hvorki væri vikið frá formi eða útliti 

svæðisins auk þess að um væri að ræða breytingu á þjónustulóð í tengslum við starfsemi 

hennar.  Úrskurðarnefndin taldi að heimild hefði verið fyrir að beita málsmeðferðarreglum 

skv. 2. mgr. 43. gr. laga nr. 123/2010. 

Í úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 9. febrúar 2012 (12/2009) 

Kirkjuteigur, var deilt um deiliskipulagsbreytingu sem gerði ráð fyrir að verslunar- og 

þjónustuhúsnæði yrði breytt í íbúðarhúsnæði með fjórum íbúðum.  Í niðurstöðu 

úrskurðarnefndarinnar kemur fram að þegar meta á hvort um sé að ræða óverulega breytingu 

verði að meðal annars að líta til umfangs hennar, hvernig byggingin falli að byggðamynstri og 

hver grenndaráhrif hennar séu.  Í gildandi deiliskipulagi Teigahverfis var nýtingarhlutfall að 

meðaltali um 0,5 en með umræddri breytingu þá yrði nýtingarhlutfall fasteignarinnar 0,99 

sem væri 20% aukning frá gildandi skipulagi sem fyrir  var yfir hámarki samkvæmt almennu 

viðmiði þess.  Nefndin tekur einnig fram að í skipulagðri byggð þá verði borgarar að geta 

treyst því að yfirvöld ráðist ekki í breytingar á skipulagi nema nauðsyn beri til.  Verði að fara 

varlega í að ráðast í breytingar á deiliskipulagi eftir óskum einstakra lóðahafa, enda geti það 
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raskað hagsmunum annarra lóðarhafa og dregið úr þeirri festu sem deiliskipulagi er ætlað að 

skapa.  Niðurstaða nefndarinnar var því sú með hliðsjón af stærð, nýtingarhlutfalli, 

grenndarhagsmunum kæranda auk auknar skuggamyndunar að breytingin gæti ekki talist 

óveruleg og því ekki heimild til að beita málsmeðferðarreglum samkvæmt 2. mgr. 26. gr. laga 

nr. 73/1997.   Samkvæmt þessum úrskurði telst 20% aukning á nýtingarhlutfalli ekki vera 

óveruleg breyting. 

 Í úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála frá 24. mars 2010 (8/2009), 

Hólatorg, var deilt um ákvörðun skipulagsyfirvalda um breytingu á deiliskipulagi sem fól í 

sér stækkun á húsi við Hólatorg 2.  Um var að ræða breytingu sem jók nýtingarhlutfall lóðar 

úr 0,74 í 0,77.  Fyrirliggjandi gögn báru með sér að breytingin myndi hafa í för með sér 

aukningu á skuggavarpi og innsýn.  Úrskurðarnefndin tók fram í niðurstöðu sinni að 

umræddar breytingar væru ekki meira en almennt mætti búast við í þéttri byggð, sem væri 

innan skilgreinds miðborgarsvæðis samkvæmt aðalskipulagi.  Því var fallist á að um væri að 

ræða óverulegar breytingar skv. 2. mgr. 26. gr. laga nr. 73/1997 og skipulagsyfirvöldum því 

heimilt að grenndarkynna tillöguna.  Samkvæmt þessum úrskurði þá er heimilt að fella 

breytingu sem felur í sér aukningu á nýtingarhlutfalli um 0,03 undir óverulega breytingu þrátt 

fyrir að hún hafi í för með sér aukningu á skuggavarpi og innsýn.  

5.2.3  Útlit 

Í e-lið 1. mgr. 1. gr. skpl. er að finna eitt af markmiðum skipulagslaga eins og áður hefur verið 

greint frá.  Í þessum lið er sérstaklega lögð áhersla á að tryggja faglegan undirbúning 

mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga og form.  Mikilvægi þess 

að hafa útlit hverfa í samræmi er mikið enda sett í markmiðsákvæði laganna.  

 Úrskurðarnefndirnar hafa tekið á málum hvað varðar útlit bygginga oftar en einu sinni og 

verður nú gert grein fyrir nokkrum þeirra.  Í úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og 

auðlindamála 12. maí 2014 (92/2013), Krosshamrar, var deilt um hvort breyting á 

deiliskipulagi sem fól í sér stækkun byggingarreits um 3 metra, gæti talist óveruleg í skilningi 

2. mgr. 43. gr. laga nr. 123/2010.  Í niðurstöðu nefndarinnar er tekið fram að þegar litið væri 

til staðhátta á skipulagssvæðinu þá hefði hin umdeilda deiliskipulagsákvörðun í för með sér 

minni háttar breytingu á gildandi deiliskipulagi.  Breytingin hefði hverfandi áhrif á útlit og 

form viðkomandi svæðis og ekki væri heldur um að ræða breytta notkun.  Niðurstaðan var því 

sú að heimilt hafi verið að fara með skipulagsbreytinguna sem óverulega. 

Í úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 10. desember 2009 (21/2006), 

Brákarbraut, var deilt um breytt deiliskipulag gamla miðbæjar Borgarness en breytingin fól í 

sér stækkaðan byggingarreit fyrir viðbyggingu og tengibyggingu milli tveggja húsa.  Nefndin 
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taldi að hin umdeilda bygging leiði hvorki með sér skuggamyndun né hafi hún áhrif á útsýni 

úr húsi kæranda.  Ekki heldur raskaði byggingin götumynd til muna og að hún falli vel að 

þeim húsum sem væru á svæðinu.  Því var niðurstaðan sú að heimilt hefði verið að fara með 

skipulagsbreytinguna sem óverulega breytingu skv. 2. mgr. 26. gr. laga nr. 73/1997.  

5.2.4  Form 

Með formi er almennt átt við form byggðar, hvort um sé að ræða þéttbyggð hverfi, 

miðbæjarhverfi, gamalgróin hverfi o.sfrv.  Þegar metið er hvort tiltekin breyting geti talist 

óveruleg þá er litið til forms þess hverfis sem breytingin heyrir undir.  Í úrskurði 

úrskurðarnefndar byggingar- og skipulagsmála 19. október 2011 (20/2010), 

Bræðraborgarstígur, var deilt um leyfi til að breyta 1. hæð og kjallara fjölbýlishúss í 

gistiheimili.  Nefndin leit þess að húsið væri í gamalgrónu hverfi rétt utan við miðborgarsvæði 

borgarinnar og þar sé hefðbundin íbúðarbyggð sem blandast við ýmiskonar þjónuststarfsemi 

og eru þar talin upp leikskóli, rakarastofa, bókaforlög og ráðgjafarstofur.  Nefndin telur að 

þegar litið væri til umfangs umrædds gistirekstrar, auk staðhátta og starfsemi á nærliggjandi 

lóðum þá yrði ekki séð að hin breytta notkun fari í bága við skilgreinda landnotkun og að ekki 

sé gengið gegn grenndarhagsmunum kærenda.  Heimild fyrir grenndarkynningu var því talin 

vera til staðar skv. 2. mgr. 26. gr. laga nr. 73/1997.  

5.2.5  Skuggamyndun, útsýni og innsýn 

Þrátt fyrir að ekki sé getið um þessi atriði í 2. mgr. 43. gr. skpl. né í 5.8.2. gr. srgl. þá eru þau 

nefnd í 3. mgr. 43. gr. skpl. og í grein 5.8.4 í srgl.  Þar er kveðið á um heimild til að víkja frá 

reglum um grenndarkynningu við útgáfu framkvæmda og byggingarleyfa.  Af ofangreindum 

úrskurði um Hólatorg má almennt telja að íbúar í þéttbýli í miðbæ samkvæmt aðalskipulagi 

megi búast við að þurfa þola einhverjar breytingar á skuggamyndun og innsýn þó ekki sé 

tekið fram hvar skuli draga línuna. 

Úrskurðarnefndin lítur til þessara atriða þegar mat á því fer fram hvort um sé að ræða 

óverulega breytingu á deiliskipulagi og hvort heimild hafi verið til að grenndarkynna 

breytingartillögu en um þetta var fjallað í úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og 

auðlindamála 17. október 2013 (44/2013), Jórsalir, þar sem deilt  var um breytingu sem fól í 

sér byggingu á skyggni yfir hluta bílastæða.  Talið var að skyggnið ylli ekki auknu 

skuggavarpi eða útsýnisskerðingu umfram það sem af húsinu stafaði.  Niðurstaðan var því sú 

að heimild hafi verið til þess að telja breytinguna óverulega skv. 2. mgr. 43. gr. skpl.   

Í úrskurði úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála 15. janúar 2009 (15/2007), 

Leiðhamrar, var deilt um viðbyggingu og bílskúr.  Samkvæmt gildandi deiliskipulagi var 

miðað við 190 fermetra hús á svæðinu en með breytingunni yrði umdeilt hús rúmlega 268 
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fermetrar.  Úrskurðarnefndin fjallaði um hvað mætti ráða af samþykktu deiliskipulagi sem 

gert var árið 1988 og taldi að á þeim tveimur lóðum sem deilan stóð á milli þá hafi þær verið 

staðsettar með það fyrir augum að njóta mætti útsýnis frá þeim og til sjávar.  Niðurstaða 

nefndarinnar var að með hinu umdeilda samþykki fyrir viðbyggingunni myndi útsýni kæranda 

skerðast að nokkru og því ekki hægt að fallast á að breytingin teldist vera óveruleg í skilningi 

2. mgr. 26. gr. laga nr. 73/1997. 

6  Niðurstaða 

Eftir að hafa gert grein fyrir friðhelgi eignarréttar og hvað felst í takmörkun á honum ásamt 

því að hafa varpað nokkru ljósi á þróun löggjafar um breytingu á deiliskipulagi, þá verður 

talið að umráða- og ráðstöfunarrétti fasteignareiganda séu sett veigamikil takmörk.
44

   

 Mikilvægi skipulags er gríðarlegt fyrir landið og þjónar það hagsmunum allra að 

skipulagið sé eins og best verður á kosið.  Ekki er það dregið í efa að breytingar séu aðgerðir 

sem eigi rétt á sér og séu mikilvægar, en jafn mikilvægt er að rétt sé að þeim staðið og ekki sé 

vegið að eignarrétti aðila.   

Meginefni þessarar ritgerðar fjallaði um ákvæði sem er matskennt og gefur sveitarfélögum 

færi á að ákveða hvaða málsmeðferðarreglum verði beitt í hvert sinn, en sú spurning vaknaði 

hvort mögulega væri verið að beita ákvæðinu um of til að hraða afgreiðslu breytinga.  

Úrskurðir sem reifaðir voru sýna að vegið hefur verið að eignarrétti aðila með því að ekki 

hefur verið valin rétt málsmeðferð og þannig breyting látin falla í ferli sem veitir óvandaðri 

málsmeðferð heldur en annars væri kostur á.  Verður talið að við mat á því hvort beita skuli 

ákvæðinu, þá skuli forðast að láta breytingar falla þar undir ef vafi er til staðar enda er 

mikilvægt að hver og einn fái vandaða meðferð í deilum sem þessum.  Að þessu sögðu verður 

talið að beita skuli ítrustu varkárni þegar ákveðið er að fara með breytingu samkvæmt 

málsmeðferðarreglum 2. mgr. 43. gr. skpl. og sé uppi vafi þá skuli hafna því að breyting teljist 

óveruleg og fara með hana eftir meginreglu 1. mgr. 43. gr skpl.
45  

                                                        
44

 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur 1, bls. 30. 

45 Umboðsmaður Alþingis komst að sömu niðurstöðu í UA 8. júní 1993 (727/1992) þar sem sagði að óheimilt 

væri í ljósi lögskýringagna að skýra ákvæði 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 rúmt, ef vafi léki á því, 

hvort tiltekin skipulagsbreyting teldist óveruleg, væri rétt að sýna varúð og fara með hana eftir meginreglu 1. 

mgr. 19. gr. laganna. 
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