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1 Inngangur 

Fasteignarréttindi hafa mikla þýðingu fyrir þá einstaklinga sem yfir þeim ráða. Algengt er að 

eigendur fasteigna eyði háum fjárhæðum í uppbyggingu á landi sínu t.d við mannvirkjagerð. 

Ekki er ólíklegt að þeir sjái húsið fyrir sér sem framtíðarbústað fyrir sig og jafnvel fjölskyldu 

sína. Í þeim tilvikum eru ekki einungis fjárhagslegir hagsmunir í húfi fyrir eigendur þegar 

kemur að fasteignaréttindum, því þau geta líka haft mikið tilfinningalegt gildi. 

Skipulagsáætlunum er ætlað að stuðla að hagkvæmari byggð. Þær skipuleggja byggð með 

hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi þannig að hver fasteignareigandi geti nýtt sín réttindi sem 

best án þess að ganga inn á og þar með skerða réttindi annarra. Skipulagsáætlanir leggja 

þannig takmörk á rétt manna til þess að fara með eign sína eins og þeir vilja vegna þess að 

heildarmyndin er höfð í fyrirrúmi. Í þessari ritgerð verður lögð sérstök áhersla á að gera grein 

fyrir deiliskipulagsáætlunum sem er ein tegund skipulagsáætlana. Ástæðan fyrir því að 

deiliskipulagsáætlun varð fyrir valinu er sú að hún felur í sér nánustu útfærslu skipulags á 

ákveðnu svæði og veitir þar með aðilum hvað mestan fyrirsjáanleika yfir það hvaða reglur 

gilda um þeirra fasteignir. Markmið þessarar ritgerðar er því að gera grein fyrir því hvaða 

úrræði standa eigendum fasteigna til boða þegar að deiliskipulagsbreyting hefur átt sér og 

einnig að veita þeim innsýn í það hvaða atriði það eru sem skipta máli þegar leyst er úr 

ágreiningsmálum vegna slíks. 

Uppbygging ritgerðarinnar verður með þeim hætti að í öðrum kafla verður gert grein fyrir 

eignarréttarhugtakinu og friðhelgi eignarréttar. Þá verður rýnt í fasteignarhugtakið og einnig 

verður komið inn á almennar takmarkanir eignarréttar og þau atriði sem skoðuð eru þegar 

reynt er að greina á milli almennra takmarkana eignarréttar og eignarnáms. Í þriðja kafla 

verður eignarnám skoðað í stuttu máli. Fjórði kafli fjallar alfarið um skipulagslöggjöf og 

skipulagsáætlanir þ.e svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Í fimmta kafla verður 

fjallað um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og hvaða skilyrði það eru sem þarf að 

uppfylla til þess að geta leitað til hennar. Í sjötta kafla verða úrskurðir nefndarinnar teknir til 

skoðunar þar sem reynt hefur á breytingu á deiliskipulagi og þau atriði skoðuð sem höfðu 

áhrif á niðurstöðu nefndarinnar. Í sjöunda og síðasta kaflanum verða þessi atriði dregin saman 

og athugað hvort eitthvert þeirra hafi meira vægi en annað þegar úrskurðarnefndin kemst að 

niðurstöðu sinni. 
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2 Eign 

2.1 Eignarréttarhugtakið 

Á seinni tímum hefur neikvæð skilgreining eignarréttar verið lögð til grundvallar í lögfræði 

hér á landi en það sama hefur verið gert í öðrum löndum eins og Þýskalandi, Danmörku og 

Noregi. Sú skilgreining segir að eignarréttur feli í sér einkarétt ákveðins aðila, eigandans, til 

þess að ráða yfir tilteknu verðmæti, innan þeirra marka, sem þessum rétti eru sett í lögum og 

af takmörkuðum eignarréttindum annarra manna, sem stofnað hefur verið til yfir verðmætinu.  

Neikvæða skilgreiningin er frábrugðin þeirri jákvæðu að því leyti að á meðan sú seinni telur 

upp þær heimildir sem í eignarrétti felast gerir sú fyrri ráð fyrir því að eigandi njóti allra 

heimilda yfir verðmæti nema þeirra sem hafa verið undanskildar eignarráðum hans með 

beinum hætti þ.e lögum (opinberar takmarkanir) eða samningi (einkaréttarlegar takmarkanir)
1
. 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er ljóst að eigandi ákveðins verðmætis hefur rétt til þess að 

ráða yfir verðmætinu, hvort sem það eru réttarleg eða raunveruleg yfirráð. Með réttarlegum 

yfirráðum eiganda yfir eign er átt við að eigandinn getur ráðstafað eign sinn með löggerningi 

og meinað öðrum að gera slíkt hið sama. Dæmi um slíkar ráðstafanir eru sala eignar, 

veðsetning hennar og stofnun til forkaupsréttar yfir henni. Raunveruleg yfirráð fela í sér rétt 

eiganda til þess að hagnýta sér eign sína t.d með því að byggja hús á landi sínu eða yrkja jörð 

sína. Hér getur eigandinn einnig meinað öðrum að hafa slík not af eign sinni.
2
 Í raunverulegu 

og réttarlegu yfirráðunum koma mikilvægustu heimildirnar sem eignarrétturinn hefur í sér að 

geyma skýrt fram en þær eru: Réttur til þess að ráða yfir eign (umráðaréttur eiganda), réttur til 

þess að hagnýta eign (hagnýtingarréttur), réttur til þess að ráðstafa eign með löggerningi 

(ráðstöfunarréttur), réttur til þess að nota eign sem grundvöll lánstrausts 

(skuldsetningarréttur), réttur til þess að láta eign ganga að erfðum (arfleiðsluheimild) og réttur 

til þess að leita verndar handhafa opinbers valds til verndar eigninni.
3
 

2.2 Friðhelgi eignarréttar 

Eignarrétturinn er lýstur friðhelgur í 1. málsl. 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands.
4
 Eignarréttarákvæðið var sett í dönsku grundvallarlögin árið 1849 og þaðan þýtt yfir í 

stjórnarskrána árið 1874. Síðan þá hefur greinin að mestu leyti staðið óbreytt og þótti til að 

mynda ekki ástæða til að breyta ákvæðinu að neinu leyti við endurskoðun 

mannréttindaákvæðanna árið 1995. Greinin telur upp þau skilyrði sem þurfa að vera fyrir 

                                                 

1 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 10-11. 
2 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 23. 
3 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 15. 
4 Framvegis verður vísað til stjskr. 
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hendi til þess að eignarnám geti átt sér stað en þau eru að almenningsþörf krefji, lagafyrirmæli 

þurfi til og að fullt verð komi fyrir.
5
 

Skiptar skoðanir hafa verið á meðal fræðimanna um hvort það sé skilyrði að um 

fjárhagsleg réttindi sé að ræða til þess að þau geti fallið undir hugtakið eign. Í 

fræðikenningum á sviði eignarréttar hefur aftur á móti alla tíð verið litið svo á að í víðtækasta 

skilningi falli undir hugtakið eign hvers konar gæði sem fjárhagslegir eða andlegir hagsmunir 

eru tengdir við. Verðlausir munir geta verið tengdir einum aðila fremur en öðrum, sem hafi 

yfir þeim einkaforræði og einkaumráð, rétt eins og munir sem í eru fólgin fjárhagsleg 

verðmæti. Þeir geta þar með haft öll einkenni þess að vera háðir eignarrétti. Miðað við 

framkomnar upplýsingar hefur sú ályktun verið dregin að það sé ekki hugtaksskilyrði þess að 

tiltekin gæði falli undir 1. mgr. 72. gr. að í þeim séu fólgin fjárhagsleg verðmæti.
6
 

2.3 Fasteignarhugtakið 

Það er mismunandi hvernig hugtakið fasteign er útskýrt í íslenskri löggjöf og 

lagaframkvæmd. Það á ekki bara við um Ísland því sama fyrirkomulag er til staðar í ýmsum 

nágrannalöndum okkar. Þó má segja að annars vegar sé til almenn skilgreining á hugtakinu og 

hins vegar sértækari skilgreiningar sem taka mið af markmiði þeirra laga, sem skilgreina eða 

nota fasteignarhugtakið. 

Í hinni almennu skilgreiningu segir að fasteign sé afmarkað land ásamt eðlilegum hlutum 

þess, lífrænum og ólífrænum og þeim mannvirkjum, sem varanlega eru við það skeytt.
7
 Með 

ólífrænum hlutum er t.d átt við mold, sand eða grjót sem er að finna á eign, vatn sem á henni 

liggur og málmar í jörðu en með lífrænum hlutum er t.d átt við þann gróður sem á henni vex. 

Skilgreiningin gerir ráð fyrir því að þessir hlutir, ólífrænir og lífrænir, séu aðeins hluti af 

fasteigninni meðan þeir eru í sínum eðlilegu og náttúrulegu tengslum við hana, sem gerir það 

að verkum að þegar þeir hafa verið skildir frá henni eru þeir ekki lengur hlutir af henni.
8
 

Þegar kemur að mannvirkjum verður að vera um varanleg tengsl við landið að ræða hvort sem 

átt er við ytri frágang eða þær heimildir sem eigandi mannvirkis hefur til að láta það standa á 

landi. Hús eru yfirleitt svo traust og varanleg að enginn vafi leikur hvort þau sé hluti 

fasteignar eður ei. Það er ekki til nein algild regla sem segir til um hversu varanleg heimild til 

landsins þurfi að vera, það reynir samt sem áður sjaldan á þetta atriði þar sem tengsl 

mannvirkis við land eru almennt reist á lóðarleigusamningi til langs tíma.
9
 

                                                 

5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 440. 
6 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 449-450. 
7 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 23. 
8 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 59. 
9 Viðar Már Matthíasson: „Fasteignarhugtakið“, bls. 24-25. 
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2.4 Almennar takmarkanir eignarréttar 

Almennar takmarkanir eignarréttar eru þær eignarskerðingar sem hafa ekki bótaskyldu í för 

með sér. Ekki er alltaf ljóst hvort um sé að ræða eignarskerðingu sem hefur í för með sér 

bótaskyldu á grundvelli 1. mgr. 72. gr. stjskr. eða eignarskerðingu sem eignarnámsþoli þurfi 

að þola bótalaust. Fyrst ber að leita í viðeigandi löggjöf. Ef löggjöfin gerir skýrlega ráð fyrir 

því að yfirfærsla eignarheimilda fari frá eignarnámsþola til eignarnema, að bætur skuli koma 

fyrir og að ákvörðun um bætur fari eftir ákveðnum málsmeðferðarreglum er augljóst að um 

eignarnám er að ræða í skilningi 72.gr.stjskr. Þegar lög kveða ekki á um bótarétt en gera ráð 

fyrir tilteknum eignarskerðingum er meiri óvissa fyrir hendi. Ekki er þó víst að löggjafinn hafi 

gert ráð fyrir því að bótaréttur sé enginn þegar svo háttar til, heldur kann að vera að þetta hafi 

verið látið liggja á milli hluta. Ef ekki er hægt að ganga úr skugga um það hvort að 

eignarskerðing hvíli á lagaheimild verður að líta til annarra atriða sem gefa vísbendingu um 

það hvort um eignarnám eða almennar takmarkanir eignarréttar sé að ræða. 

Miklar líkur eru á því að um eignarnám sé að ræða ef eignarskerðing felur það í sér að 

eigandi sé sviptur einhverjum eignarheimildum sínum og þær fengnar almenningi eða öðrum 

aðila. Eitt veigamesta atriðið sem lagt er til grundvallar er hvort eignarskerðingin er almenn 

eða sérstök. Eins og áður kom fram hafa almennar takmarkanir eignarréttar ekki bótaskyldu í 

för með sér. Í lögum eru þá takmarkanir sem ná til allra eigna af tilteknu tagi. Þegar 

takmörkunin er aðeins lögð á nokkra eigendur slíkra eigna af handahófi eru takmarkanirnar 

ekki lengur almennar og er það merki um það að eigendurnir eigi rétt á fullum bótum. Þær 

röksemdir sem eignarskerðingin hvílir á geta ráðið úrslitum um það hvort skerðingin leiði til 

bótaskyldu. Ef ástæðurnar fyrir henni eru t.d hættulegir eiginleikar eignar eða að hún sé 

skaðleg í samfélaginu getur það leitt til þess að skerðingin teljist ekki vera eignarnám og leiði 

því ekki til bótaskyldu. Við mat á eignarskerðingunni getur skipt máli hversu umfangsmikil 

eða þungbær hún er. Hafi skerðingin lítil sem engin áhrif á réttindi eiganda þannig að hann 

geti nýtt sér þau áfram með sama hætti og hann hefur áður gert eru líkur á því að hún verði 

metin sem minniháttar.
10

 

  

                                                 

10 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 487-498. 
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3 Eignarnám 

Þegar maður er skyldaður til að láta eignarrétt sinn yfir tilteknum verðmætum af hendi að öllu 

eða nokkru leyti er um eignarnám að ræða. M.ö.o er um að ræða nauðungarafhendingu eða 

nauðungarafsal á eignarrétti, beinum eða óbeinum.
11

 Í 72. gr. stjskr. (áður 67. gr.) eru talin 

upp skilyrði þess að maður verði skyldaður til að láta eign sína af hendi. Í ákvæðinu felst ekki 

heimild til skerðingar, sem löggjafanum yrði talið skorta ef hennar nyti ekki við. 

Stjórnarskrárákvæðið er því ekki heimildarákvæði, heldur miðar það að því að setja 

löggjafarvaldinu skorður.
12

 Með skilyrðunum takmarkar stjórnarskrárákvæðið heimild 

handhafa ríkisvaldsins til eignaskerðinga með því að slíkum skerðingum megi aðeins beita 

séu þau uppfyllt. Skilyrðin eru, eins og áður kom fram í umfjöllun um 72. gr. stjskr., að 

almenningsþörf krefjist eignarskerðingarinnar, fullt verð komi fyrir og að lagafyrirmæli sé til 

staðar sem heimili hana.
13

 Áskilnaður um lagafyrirmæli leiðir til þess að fyrirmæli annarra 

handhafa ríkisvalds en löggjafans geta ekki ein og sér verið nægilegur grundvöllur þessara 

eignarskerðinga.
14

 Við mat á því hvort um eignarnám sé að ræða er litið til þeirra sjónarmiða 

sem voru talin upp í kafla 2.4 hér á undan. Þar kom t.d fram að eitt veigamesta atriðið sem 

litið er til er hvort eignarskerðingin er almenn eða sérstök, ef hún bitnar aðeins á nokkrum 

eigendum er líklegt að um eignarnám sé að ræða. 

4 Skipulagslöggjöf 

4.1 Almennt 

Skipulagsmál eru tekin fyrir í skipulagslögum nr. 123/2010.
15

 Áður fyrr var skipulags- og 

byggingarmálum skipt upp í tvær löggjafir. Því fyrirkomulagi var breytt með skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997. Í athugasemdum við það lagafrumvarp sem varð að skipulags- 

og byggingarlögum nr. 73/1997 kemur fram að ástæðan fyrir því var sú að skipulags- og 

byggingarmál voru talin vera svo samtengd að ekki þótti þurfa að greina þau í tvenn lög og að 

samtenging þeirra í einum lögum væri til einföldunar á meðferð skipulags- og 

byggingarmála.
16

 

                                                 

11 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur Mannréttindi, bls. 464. 
12 Gaukur Jörundsson: „Eignarnám og takmarkanir á eignarréttindum“, bls. 62. 
13 Jón Steinar Gunnlaugsson: „Ákvarðanir um eignarnám“, bls. 16. 
14 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I, bls. 83. 
15 Framvegis verður vísað til skpl. 
16 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 2065. 
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Í athugasemdum við það lagafrumvarp er varð að skipulagslögum er gerð grein fyrir 

helstu nýmælum og breytingum á þágildandi skipulags- og byggingarlögum. Ein af helstu 

breytingum sem núgildandi skpl. innleiddu voru skýrari fyrirmæli um samráð og kynningu 

við gerð skipulagsáætlana, bæði gagnvart almenningi og opinberum aðilum. Áhersla er 

þannig lögð á að auka aðkomu almennings við gerð skipulags og að samráðsaðilar komi að 

skipulagsferlinu eins snemma og unnt er.  Tilgangur breytinganna er sá að vanda gerð 

skipulags og tryggja að hagsmunaaðilar geti komið sínum athugasemdum á framfæri við 

sveitarfélögin svo þau geti tekið upplýsta ákvörðun við afgreiðslu skipulagsáætlunar. Dæmi 

um aðrar breytingar eru að sett voru viðmið um hvenær væri um að ræða óverulega breytingu 

á deiliskipulagi til að auðvelda mat á því og sérstakt ákvæði um grenndarkynningu þar sem 

skylt væri að grenndarkynna framkvæmdarleyfi eins og byggingarleyfi sbr. 43. gr. skpl.
17

 

Í athugasemdum við III. kafla frumvarps þess er varð að skipulagslögum er komið inn á 

markmið og þau sjónarmið sem höfð voru í huga þegar lagt var til að ákvæði um 

landsskipulagsstefnu yrði í frumvarpinu en það var nýmæli hér á landi. Í landsskipulagsstefnu 

eru stefnur stjórnvalda í ólíkum málaflokkum, sem varða landnotkun með einum eða öðrum 

hætti, samþættar. Tekið var mið af landsskipulagsstefnum annarra Norðurlanda á borð við 

Danmörku, Finnland og Noreg við gerð ákvæðisins. Sami tilgangur er með stefnunni hér á 

landi og á þeim Norðurlöndum sem áður voru nefnd. Landsskipulagsstefnunni er fyrst og 

fremst ætlað að vera leiðbeinandi fyrir skipulagsgerð á svæðis- eða sveitarfélagsstigi og að 

setja fram stefnu sem varðar stærri hagsmuni en alls staðar er gengið út frá því að 

höfuðábyrgð á skipulagi landnotkunar sé hjá sveitarfélögunum. Það var talin þörf á slíku 

ákvæði vegna þess að ríkisvaldið var talið þurfa samnefnara í skipulagsmálum og að með 

ákvæðinu verði til opinber og gegnsær grundvöllur fyrir eftirliti ríkisins með skipulagsgerð 

sveitarfélaga.
18

 

Markmið skpl. eru talin upp í 1. gr. laganna. Þau eru að þróun byggðar og landnotkunar á 

landinu öllu verði  í samræmi við skipulagsáætlanir þar sem efnahagslegar, félagslegar og 

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

eiga einnig að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmari nýtingu lands og landsgæða, tryggja 

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

ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Í c. og d-lið 1. mgr. 1. gr. skpl. er kveðið á um 

að tryggja skuli réttaröryggi almennings og lögaðila við meðferð skipulagsmála þannig að 

                                                 

17 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 27 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
18 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 35 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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hann glatist ekki þó hagur heildarinnar sé hafður í fyrirrúmi og einnig að tryggja skuli rétt 

þeirra til þess að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við gerð skipulagsáætlana. Að lokum 

er tilgreint að tryggja skuli faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana 

varðandi útlit byggingu og form og aðgengi fyrir alla. 

4.2 Skipulagsskylda 

Í 1. mgr. 12. gr. skpl. er kveðið á um skipulagsskyldu sveitarfélaga. Skipulagsskylda 

sveitarfélaganna nær til lands og hafs innan marka sveitarfélaganna. Jafnframt skal bygging 

húsa og annarra mannvirkja ofan jarðar og neðan og aðrar framkvæmdir og aðgerðir sem hafa 

áhrif á umhverfið og breyta ásýnd þess vera í samræmi við skipulagsáætlanir. Í 

athugasemdum við 12. gr. frumvarps þess er varð að skipulagslögum kemur fram að 

samkvæmt áliti félagsmálaráðuneytisins frá 19. október 2000 miðast mörk sveitarfélaga til 

hafsins við netlög og fer viðkomandi sveitarfélag því með skipulagsvald innan þeirra marka.
19

 

Í 18. mgr. 2. gr. jarðalaga nr. 81/2004 eru netlög talin vera vatnsbotn sem nær 115 metra út frá 

bakka stöðuvatns sem landareign liggur að, svo og sjávarbotn 115 metra út frá 

stórstraumsfjöruborði landareignar. Með skipulagsskyldu er átt við að skipulagsáætlun þurfi 

að taka til viðkomandi svæðis. Skipulagsáætlanir geta verið af þrennum toga og verður nú 

gerð nánari grein fyrir þeim. 

4.3 Svæðisskipulag og aðalskipulag 

Svæðisskipulag er skipulagáætlun sem tvö eða fleiri sveitarfélög gera þar sem sett er fram 

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

samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga skv. 1. mgr. 21. gr. skpl. 

Sveitarfélög þurfa ekki að útbúa svæðisskipulag nema þau telji þörf á því sbr. 1. mgr. 22. gr. 

skpl. og er því um heimild en ekki skyldu um að ræða. Annað gildir hins vegar um 

sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins. Skv. 2. mgr. 22. gr. skpl. ber þeim skylda til þess að hafa 

svæðisskipulag í gildi. Í athugsemdum við 22. gr. frumvarps þess er varð að skipulagslögum 

kemur fram að svæðisskipulagsskylda sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins er til kominn vegna 

sérstöðu höfuðborgarsvæðisins sem samliggjandi þéttbýliskjarna og þess vegna sé mjög 

mikilvægt að tryggja sem besta framkvæmd á þeim sviðum sem tengjast landnotkun.
20

 Hjá 

Hafnarfjarðarkaupstað, Álftanesi, Garðabæ, Kópavogsbæ, Reykjavíkurborg, 

Seltjarnarneskaupstað, Mosfellsbæ og Kjósahreppi er því starfandi svæðisskipulagssnefnd allt 

                                                 

19 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 39 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
20 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 46 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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árið í kring sbr. 2. mgr. 22. gr. skpl. en ekki hjá öðrum sveitarfélögum sem ákveða sjálf hvort 

gera skuli svæðisskipulag sbr. 1. mgr. 9. gr. skpl. Svæðisskipulagsnefnd getur ekki tekið 

tillögu að svæðisskipulagi til formlegrar afgreiðslu fyrr en tillagan hefur verið auglýst 

almenningi á fullnægjandi hátt sbr. 2. mgr. 23. gr. skpl., með því er aðkoma íbúa og annarra 

sem eiga hagsmuna að gæta tryggð frá upphafi. Hlutaðeigandi sveitarstjórnir þurfa síðan að 

samþykkja endanlegu tillöguna sbr. 3. mgr. 23. gr. skpl. Í 24. gr. skpl. er síðan komið inn á 

skyldu svæðisskipulagsnefndar til að auglýsa endanlega tillögu með áberandi hætti og í 

Lögbirtingarblaði og rétt þeirra sem telja sig eiga hagsmuna að gæta til þess að koma fram 

athugasemdum við tillöguna innan ákveðins frests. Þegar svæðisskipulagsnefnd hefur síðan 

fjallað um tillöguna á ný með hliðsjón af athugasemdum sem hafa borist og hlutaðeigandi 

sveitarstjórnir samþykkt þá tillögu er hún send til Skipulagsstofnunar til staðfestingar sem ber 

síðan að auglýsa hana í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 4. mgr. 25. gr. skpl. Svæðisskipulag er 

rétthærra en aðalskipulag og eru sveitarfélög því bundin af svæðisskipulagi við gerð 

aðalskipulags sbr. 7. mgr. 12. gr. og 7. mgr. 25. gr. skpl. 

Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem nær til alls lands viðkomandi sveitarfélags og er í 

því sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi landnotkun, 

byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál sbr. 1. mgr. 28. 

gr. skpl. Sveitarstjórn ber að hafa í gildi á hverjum tíma aðalskipulag en það er skipulagsnefnd 

sveitarfélags sem annast vinnslu, kynningu og afgreiðslu aðalskipulags sbr. 1. og 2. mgr. 29. 

gr. skpl. Áður en tillaga að aðalskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal vera búið að 

kynna hana fyrir íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum á fullnægjandi hátt. 

Tillagan skal einnig vera kynnt fyrir sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga, 

svæðisskipulagsnefnd ef hún er til staðar og sveitarfélögum sem kunna að eiga hagsmuna að 

gæta sbr. 2. mgr. 30. gr. skpl. Þegar sveitarstjórn hefur síðan lokið afgreiðslu á tillögunni skal 

hún auglýst eftir ákvæðum 31. gr. skpl. sem kveður á um að það skuli gert með áberandi hætti 

og einnig í Lögbirtingarblaðinu. Að auki er í 2. mgr. 31. gr. skpl. gert grein fyrir rétti þeirra 

sem telja sig hafa hagsmuna að gæta til þess að koma athugasemdum sínum við tillöguna á 

framfæri. Þegar búið er að auglýsa tillöguna og fara yfir athugasemdir sem borist hafa fjallar 

sveitarstjórn um hana á nýjan leik og ákveður hvort gera skuli breytingar á henni. Ef 

tillögunni er breytt í grundvallaratriðum skal hún auglýst aftur eftir sama ferli og áður sbr. 1. 

mgr. 32. gr. skpl. Þegar sveitarstjórn hefur síðan samþykkt tillöguna er hún send til 

Skipulagsstofnunar til staðfestingar sem ber að staðfesta hana innan fjögurra vikna og auglýsa 

hana í B-deild Stjórnartíðinda sbr. 2. og 3. mgr. 32. gr. skpl. Ef gera þarf breytingu á gildandi 

aðalskipulagi fer um þá málsmeðferð eins og um gerð aðalskipulags sé um að ræða sbr. 1. 
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mgr. 36. gr. skpl. Í 2. mgr. 36. gr. er hins vegar undantekning frá því að fara þurfi í gegnum 

öll skref málsmeðferðarinnar aftur og er sú undantekning sú ef um er að ræða óverulega 

breytingu frá gildandi aðalskipulagi. Sveitarstjórn sendir þá tökstudda tillögu til 

Skipulagsstofnunar og er það undir hennar mati komið hvort um óverulega breytingu sé um 

að ræða eða hvort þörf sé á annarri málsmeðferð eins og hefur verið lýst hér á undan. Við mat 

á því hvort breytingin sé óveruleg skal athuga hvort hún valdi verulegum breytingum á 

landnotkun eða sé líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða stór svæði. 

Eins og má sjá af þessari umfjöllun um svæðisskipulag og aðalskipulag er margt líkt með 

undirbúningi, kynningu, gerð og afgreiðslu þeirra. Báðar skipulagsáætlanirnar taka gildi þegar 

þær hafa verið samþykktar af hlutaðeigandi sveitarstjórnum, hlotið staðfestingu 

Skipulagsstofnunar og verið birtar í B-deild Stjórnartíðinda. Í báðum tilvikum er líka lögð 

áhersla á aðkomu íbúa og annarra sem eiga hagsmuna að gæta svo fljótt sem kostur er. Það 

sem er ólíkt með þeim er t.d sú undantekning sem á við um óverulegar breytingar á staðfestu 

aðalskipulagi sem kemur í veg fyrir að þurfi að fara í gegnum alla málsmeðferðina aftur og 

flýtir þar með afgreiðslu hennar. Í athugasemdum við 27. gr. frumvarps þess er varð að 

skipulagslögum kemur fram að ekki hafi verið gert ráð fyrir að heimild sé til að gera 

óverulegar breytingar á svæðisskipulagi enda ekki þörf á því þar sem gert er ráð fyrir því að í 

svæðisskipulagi sé stefnumörkun það almenn að hún leyfi ákveðinn sveigjanleika.
21

 Séu 

gerðar breytingar sem geta ekki flokkast sem óverulegar skal málsmeðferð fara eftir 22.-25. 

gr. skpl. 

4.4 Deiliskipulag 

Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reiti innan sveitarfélags sem byggð 

er á aðalskipulagi og kveður nánar á um útfærslu þess sbr. 7. tölul. 1. mgr. 2. gr. skpl. Einnig 

er þar sagt að ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um þéttbýli og dreifbýli. Eins og í hinum 

skipulagsáætlunum er það sveitarstjórn sem ber ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags sbr. 1. 

mgr. 38. gr. skpl. Í 2. mgr. sömu greinar er þó tekið fram að landeigandi eða 

framkvæmdaraðili geti óskað eftir tillögu að deiliskipulagi eða breytingu á því á sinn kostnað. 

Sveitarstjórn getur líka veitt landeiganda eða framkvæmdaraðila heimild til að vinna sjálfur að 

gerð deiliskipulags sem síðan er lagt fyrir sveitarstjórn. Landeigandi er skyldur til þess að láta 

af hendi endurgjaldslaust þá hluta land síns sem eru ætlaðir til almannaþarfa hafi hann óskað 

eftir því að land sitt skuli gert að byggingarlóðum með deiliskipulagi skv. 1. mgr. 39. gr. skpl. 

Dæmi um slík svæði er þau sem ætluð eru undir götur og leikvelli. Það eru þó takmarkanir á 

                                                 

21 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 47 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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því hversu stórt svæði hann þurfi að láta af hendi endurgjaldslaust og er miðað við að hann 

skuli fá greitt fyrir a.m.k 2/3 af flatarmáli landsins. 

Tillaga að deiliskipulagi verður ekki tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn fyrr en hún, 

forsendur hennar og umhverfismat hefur verið kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum 

hagsmunaaðilum á fullnægjandi hátt sbr. 3. mgr. 40. gr. skpl. Þegar tillagan hefur verið kynnt 

og verið tekin til afgreiðslu hjá sveitarstjórn ber að auglýsa hana á sama hátt og kveðið er á 

um varðandi auglýsingu aðalskipulags sbr. 1. mgr. 41. gr. skpl. Tillöguna verður því að 

auglýsa á áberandi hátt, hún verður einnig að vera auglýst í Lögbirtingarblaði og vera 

aðgengileg á opinberum stað svo sem skrifstofu hlutaðeigandi sveitarfélags og á netinu. Skv. 

2. mgr. 41. gr. skpl. þarf að gera breytingu á aðalskipulagi sé tillaga að deiliskipulagi ekki í 

samræmi við hana, sveitarstjórn getur síðan samþykkt breytingu á aðalskipulagi og 

deiliskipulagi samhliða. Sveitarstjórn tekur síðan tillöguna til umræðu að loknum 

athugasemdafresti (minnst 6 vikur) og metur hvort gera þurfi breytingar á tillögunni með 

hliðsjón af athugasemdum sem borist hafa. Ef engar athugasemdir hafa borist er heimilt að 

senda tillöguna til Skipulagsstofnunar án þess að taka hana aftur til umræðu sbr. 3. mgr. 41. 

gr. skpl. Ef auglýstri tillögu er breytt í grundvallaratriðum skal hún auglýst á nýjan leik sbr. 4. 

mgr. 41. gr. skpl. Sveitarstjórn sendir þá Skipulagsstofnun deiliskipulag sem hún hefur 

samþykkt og athugar Skipulagsstofnun hvort einhverjir form- eða efnisgallar séu á því og 

upplýsir sveitarstjórn um þá galla ef einhverjir eru sbr. 1. mgr. 42. gr. skpl. Hafi 

Skipulagsstofnun gert einhverjar athugasemdir ber sveitarstjórn að bæta úr þeim göllum sem 

varða form deiliskipulags og einnig að gera rökstudda grein fyrir því ef hún fellst ekki á 

athugasemdir Skipulagsstofnunar sem snúa að efni deiliskipulags. Að því loknu skal birta 

auglýsingu um samþykkt deiliskipulags í B-deild Stjórnartíðinda. 

Í 43. gr. skpl. er fjallað um breytingar á deiliskipulagi. Skv. 1. mgr. skal fara um breytingu 

á samþykktu deiliskipulagi eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða. Telji sveitarstjórn hins 

vegar að breytingarnar séu það óverulegar að ekki þurfi að fara í gegnum sama ferli á ný skal 

fara fram grenndarkynning sbr. 2. mgr. þeirrar greinar. Það sem ber að skoða þegar athugað er 

hvort breytingin sé óveruleg er að hve miklu leyti tillagan víkur frá notkun, nýtingarhlutfalli, 

útliti og formi viðkomandi svæðis. Í athugasemdum við 43. gr. frumvarps þess er varð að 

skipulagslögum kemur fram að 3. mgr. er nýmæli sem segir til um hvenær þurfi ekki að 

grenndarkynna óverulegar breytingar á deiliskipulagi en það er þegar um er að ræða útgáfu 

framkvæmda- eða byggingarleyfa enda hafi framkvæmdin í för með sér óveruleg frávik 
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þannig að hagsmunir nágranna skerðast í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp 

eða innsýn.
22

 

Um grenndarkynningu og framkvæmd hennar er fjallað um í 44. gr. skpl. Skv. 1. mgr. 

getur skipulagsnefnd ákveðið að veita megi byggingar- eða framkvæmdarleyfi fyrir 

framkvæmd án deiliskipulagsgerðar sem er í samræmi við aðalskipulag hvað varðar 

landnotkun, byggðamynstur og þéttleika byggðar í þegar byggðu hverfi og deiliskipulag 

liggur ekki fyrir eða um er að ræða óverulega breytingu á deiliskipulagi, enda fari áður fram 

grenndarkynning. Skv. 2. mgr. felst grenndarkynning í því að skipulagsnefnd kynnir 

nágrönnum sem taldir eru geta átt hagsmuna að gæta leyfisumsókn eða tillögu að breytingu á 

skipulagsáætlun og gefur þeim kost á að tjá sig um hana innan tilskilins frests sem skal vera 

a.m.k fjórar vikur. Að þeim fresti liðnum og þegar sveitarstjórn hefur afgreitt málið skal þeim 

sem tjáðu sig um það tilkynnt niðurstaða sveitarstjórnar. Skipulagsnefnd er 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 að þeir geri ekki athugasemdir við 

skipulagstillöguna eða hina leyfisskyldu framkvæmd sbr. 3. mgr. 44. gr. skpl. 

5 Úrræði almennings 

Eigendum fasteigna verður að standa til boða leið til þess að fá úr skorið um réttindi er lúta að 

fasteignum. Þetta markmið er tekið beint fram í c-lið 1. mgr. 1. gr. skpl. en þar segir að 

tryggja skuli réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila 

verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi. Til þess að tryggja 

þetta markmið hefur úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála verið komið á laggirnar. 

5.1 Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála starfar á grundvelli laga um úrskurðarnefnd 

umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011. Samkvæmt 1. gr. lagannna er hlutverk 

úrskurðarnefndarinnar að úrskurða í kærumálum vegna stjórnvaldsákvarðana og 

ágreiningsmálum vegna annarra úrlausnaratriða á sviði umhverfis- og auðlindamála. Einnig er 

tekið fram að úrskurðarnefndin skuli vera sjálfstæð í störfum sínum en það eykur réttaröryggi 

einstaklinga að geta borið ágreiningsmál sín undir óháðan aðila. Í nefndinni eru níu menn og 

sjö til vara sem umhverfis- og auðlindaráðherra skipar sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Að jafnaði 

eru þrír nefndarmenn sem leysa úr málum sem berast nefndinni en ef um er að ræða 

                                                 

22 Þskj. 742, 138. lögþ. 2009-10, bls. 53 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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viðamikið eða fordæmisgefandi mál taka 5 nefndarmenn ágreiningsefnið til úrlausnar sbr. 2. 

mgr. 3. gr. laganna. Í 4. gr. er fjallað um málsmeðferð og kæruaðild. Kæra til 

úrskurðarnefndarinnar á að vera skrifleg og undirrituð þar sem allar nauðsynlegar upplýsingar 

eiga að koma fram sbr. 1. mgr. 4. gr. Kærufrestur er einn mánuður frá því kæranda varð 

kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina sbr. 2. mgr. 4. gr.  

Einstaklingar verða að hafa lögvarðra hagsmuna að gæta sem tengdir eru ákvörðun sem 

kærð hefur verið til úrskurðarnefndarinnar sbr. 3. mgr. 4. gr. Kærendur verða því að geta sýnt 

fram á að þeir hafi í raun lögvarða hagsmuna að gæta sem varða þá ákvörðun sem deilt er um. 

Í Úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 5. september 2012 (18/2012) var 

niðurstaðan sú að íbúar að Löngumýri 2-12 og 16 ættu ekki lögvarða hagsmuni að þeirri 

ákvörðun Garðabæjar að veita íbúa að Löngumýri 14 byggingarleyfi til breytinga á innra 

skipulagi hússins. Úrskurðarnefndin vísaði til 3. mgr. 4. gr. laga um úrskurðarnefndina sem 

gerir kröfu um lögvarða hagsmuni kærenda og sagði að það ákvæði bæri að skýra í samræmi 

við almennar reglur stjórnsýsluréttar um aðild í kærumálum. Þar væri áskilið að kærandi eigi 

beinna og einstaklingsbundna hagsmuna að gæta tengda þeirri ákvörðun sem kæra á. Síðan 

skoðar nefndin hvað felst í byggingarleyfinu sem veitt var og kemst að því að framkvæmdin 

sem heimiluð var leiði aðeins til breytinga innanhúss og raski þar með ekki 

grenndarhagsmunum kærenda eða öðrum lögvörðum hagsmunum þeirra. Þessar röksemdir 

leiddu til frávísunar málsins þar sem skilyrðið um lögvarða hagsmuni var ekki uppfyllt.
23

 Í 

ÚUA 31. desember 2013 (36/2012) var komist að sömu niðurstöðu þ.e að lögvarðir hagsmunir 

kæranda væru ekki til staðar. Í málinu kærði íbúi að Óðinsgötu 15 þá ákvörðun 

byggingarfulltrúans í Reykjavík að synja umsókn um að gert yrði ráð fyrir þremur bílastæðum 

á lóð nefndrar fasteignar. Borgaryfirvöld sýndu hins vegar fram á að umsókn hans sem 

upphaflega hafði verið synjað hafi verið samþykkt á afgreiðslufundi byggingarfulltrúa 

nokkrum mánuðum seinna. Vegna þessa hafi kærandi ekki lengur lögvarða hagsmuni af því 

að fá skorið úr um gildi fyrri afgreiðslu borgaryfirvalda á umsókn hans og var málinu því 

vísað frá.  Út frá þessum úrskurði úrskurðarnefndarinnar er ljóst að það er ekki nóg að 

lögvarðir hagsmunir hafi einhverntímann verið fyrir hendi, heldur þurfa þeir að vera til staðar 

þegar leyst er úr ágreiningsefninu. Í 6. gr. laganna er tiltekið að úrskurðir nefndarinnar séu 

fullnaðarúrskurðir á stjórnsýslustigi og að úrskurðir hennar skuli birtast með aðgengilegum og 

skipulegum hætti. Aðilar máls geta því einnig lagt mál sín undir dómstóla séu þeir til að 

mynda ósáttir við niðurstöðu nefndarinnar. 

                                                 

23 Hér eftir verður skammstöfunin ÚUA notuð um úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. 
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6 Breytingar á deiliskipulagi 

Þegar breytingar á deiliskipulagi eiga sér stað hefur það yfirleitt í för með sér einhverskonar 

raskanir á réttindum þeirra sem á svæðinu búa. Í 2. mgr. 43. gr. skpl. er tekið fram að ekki 

þurfi að fara með breytingar á deiliskipulagi eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða ef 

breytingarnar eru taldar vera óverulegar. Í þessum kafla mun ég skoða þau atriði sem ber að 

skoða, með hliðsjón af úrskurðum úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála, þegar lagt 

er mat á það hvort um óverulega breytingu sé um að ræða. Það sem ber að skoða við matið 

skv. 2. mgr. 43. gr. skpl. er að hversu miklu leyti tillagan víkur frá notkun, nýtingarhlutfalli, 

útliti og formi viðkomandi svæðis. Í umfjöllun minni mun ég leggja áherslu á fyrstu tvö 

atriðin þ.e hve mikil breyting verður á notkun og nýtngarhlutfalli viðkomandi svæðis. Í 

skipulagsreglugerð nr. 90/2013 eru sett nánari viðmið um það hvenær um óverulega breytingu 

sé að ræða en í gr. 5.8.2 reglugerðarinnar kemur fram að einnig þurfi að skoða hvort um 

fordæmisgefandi breytingu sé um að ræða eða breytingu sem varðar almannahagsmuni.
24

 Enn 

fremur er tekið fram að ef deiliskipulagsbreytingin kallar á breytingu aðalskipulags telst hún 

aldrei óveruleg. Umfjöllunin mun ekki einungis einskorðast við 2. mgr. 43. gr. skpl. heldur 

verða einnig teknir fyrir úrskurðir úrskurðarnefndarinnar þar sem farið var með breytingu á 

deiliskipulagi eins og um verulega breytingu væri um að ræða þar sem byrja þurfti ferlið upp 

á nýtt sbr. 40.-42. gr. skpl. Í þeim málum þurfti úrskurðarnefndin að skera úr um það hvort 

breyting á deiliskipulagi raski lögvörðum hagsmunum aðila með þeim hætti að leiða eigi til 

ógildingar hins nýja deiliskipulags. 

6.1 Notkun 

Landnotkun er skilgreind í 11. tölul. 1. mgr. 2. gr. skpl. sem ráðstöfun lands til mismunandi 

nota, svo sem undir íbúðir, frístundahús, iðnað, verslun, útivist og landbúnað. Ef landnotkun á 

svæði hefur verið breytt gætu aðilar sem eiga lögvarðra hagsmuna að gæta krafist þess að 

tiltekið deiliskipulag verði fellt úr gildi. 

Í ÚUA 10. október 2014 (94/2012) var deilt um breytta landnotkun þar sem breytt 

deiliskipulag heimilaði tjaldsvæði á íþróttasvæði við Hástein. Þegar breytingin var fyrst gerð 

samræmdist hún ekki gildandi aðalskipulagi Vestmannaeyja. Bæjarstjórn Vestmannaeyja 

gerði þá breytingu á gildandi aðalskipulagi samhliða breytingu á deiliskipulagi þannig að 

innbyrðis samræmis gætti. Úrskurðarnefndin sagði að með því hefði áskilnaði 7. mgr. 12. gr. 

                                                 

24 Hér eftir verður vísað til skipulagsreglugerðar. 
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skpl. um innbyrðis samræmi gildandi skipulagsáætlana verið fullnægt. Enn fremur sagði hún 

að landnotkun væri mörkuð í aðalskipulagi og var kröfu kærenda hafnað. 

Úrskurðarnefndin gekk síðan lengra í ÚUA 23. maí 2014 (69/2012). Kærendur höfðu þá 

farið fram á það að landnotkun svæðisins sem hið nýja deiliskipulag tók til yrði skilgreint 

þannig að það væri einungis ætlað fyrir starfsemi sem tilheyri skátastarfi. Þetta gerðu þeir 

vegna þess að þeir voru ósáttir við að veislusalur hefði verið leigður út á efri hæð hússins sem 

olli þeim óþægindum. Nefndin sagði að Garðabæ væri ekki skylt að skilgreina landnotkun 

þrengra en gert er í aðalskipulagi þar sem landnotkun var blönduð á umræddu svæði, annars 

vegar athafnasvæði og hins vegar útvistarsvæði eða opið svæði til sérstakra nota. Kröfu 

kærenda var því hafnað. 

Af þessum úrskurðum má ætla að svo fremi að notkun svæðis í deiliskipulagi sé í 

samræmi við forsendur aðalskipulags um landnotkun verði deiliskipulagsbreytingar ekki 

ógildar á þeim grundvelli. 

6.2 Nýtingarhlutfall 

Í 16. tölul. 1. mgr. 2. gr. skpl. er nýtingarhlutfall skilgreint sem hlutfall milli brúttóflatarmáls 

bygginga á lóð eða reit og flatarmáls lóðar eða reits. Það getur því haft mikil áhrif á hagsmuni 

nágranna viðkomandi aðila t.d ef nýtingarhlutfall á lóð hans fer út fyrir leyfilegt 

hámarksnýtingarhlutfall. Það gæti sem dæmi haft í för með sér aukið skuggavarp á lóð, 

skerðingu á útsýni og friðhelgi einkalífs. 

Í ÚUA 5. Júní 2014 (20/2014) var tekist á um breytingu á deiliskipulagi sem heimilaði að 

byggt yrði við húsið að Arnargötu 10. Fyrir breytinguna var ekki gert ráð fyrir frekari 

uppbyggingu á þeirri lóð. Breytta deiliskipulagið heimilaði hins vegar allt að 50 m² tveggja 

hæða viðbyggingu og að þakflötur viðbyggingarinnar yrði nýttur sem svalir. Heimilað 

nýtingarhlutfall jókst þannig úr 0,51 í 0,72 eða um rúmlega 40%. Hin kærða 

deiliskipulagsbreyting var gerð að undangenginni grenndarkynningu skv. 2. mgr. 43. gr. skpl. 

sem þýðir að breytingarnar hafi verið metnar sem óverulegar og að ekki hafi þurft að fara með 

breytingarnar eins og um nýtt deiliskipulag væri um að ræða. Í niðurstöðu 

úrskurðarnefndarinnar í málinu segir nefndin að þar sem nýtingarhlutfall hafi aukist um rúm 

40% þar sem fyrir er þétt byggð hafi ekki verið skilyrði til að grenndarkynna 

skipulagstillöguna sem óverulega deiliskipulagsbreytingu skv. 2. mgr. 43. gr. skpl. Nefndin 

kemur einnig inn á það að þaksvalir sem heimilaðar voru á viðbyggingunni séu til þess fallnar 

að hafa grenndaráhrif gagnvart næstu lóðum en þó er ljóst að aukning nýtingarhlutfallsins hafi 
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vegið þyngst í niðurstöðu hennar. Breytingin á deiliskipulaginu var því felld úr gildi og einnig 

byggingarleyfi sem var veitt með stoð í því. 

Úrskurðarnefndin þurfti aftur að taka fyrir mál er varðaði Arnargötu 10 í ÚUA 13. febrúar 

2015 (124/2014) en þá hafði leyfishafi sótt um breytingu á deiliskipulagi sem var efnislega 

samhljóða fyrri deiliskipulagsbreytingunni. Sú breyting fólst  í því að heimilað væri að byggja 

við húsið og að nýta þak viðbyggingar sem svalir, en að auki var sótt um heimild til að byggja 

svalir yfir norðausturhlið. Farið var með breytinguna eins og um nýtt deiliskipulag væri um að 

ræða enda hafði úrskurðarnefndin komist að því í áðurnefndum úrskurði nr. 20/2014 að 

breytingarnar væru verulegar og því hefðu ekki verið uppfyllt skilyrði til þess að 

grenndarkynna þær eingöngu. Nýtingarhlutfall lóðarinnar fór úr 0,56 í 0,80 með breytingunni. 

Úrskurðarnefndin komst að því að þótt heimiluð aukning nýtingarhlutfalls væri töluverð, væri 

ekki um að ræða óhóflega aukningu nýtingarhlutfalls á svæðinu þrátt fyrir að byggðin væri 

þétt fyrir. Til rökstuðnings þessu sagði hún að svipað nýtingarhlutfall og það sem hin 

umdeilda deiliskipulagsbreyting kveður á um væri að finna á öðrum lóðum á svæðinu. 

Það sem er athyglisvert við þessa tvo úrskurði hér á undan er að úrskurðarnefndin féllst á 

ógildingu deiliskipulagsbreytingar í fyrri úrskurðinum þegar að breytingin var grenndarkynnt 

en ekki í þeim seinni þó að nýtingarhlutfall lóðarinnar hafi aukist meira en í þeim fyrri. 

Þröskuldurinn virðist vera lægri þegar metið er hvort nýtingarhlutfall hafi aukist um of þegar 

að röng leið er farin til þess að innleiða breytingar á deiliskipulagi. Í fyrri úrskurðinum voru 

ekki skilyrði til þess að grenndarkynna breytinguna sem óverulega sbr. 2. mgr. 43. gr. skpl. og 

var það því ógilt. Það hefði því þurft að fara með hana eins og um nýtt deiliskipulag væri um 

að ræða sbr. 1. mgr. 43. gr. eins og var gert í seinni úrskurðinum þar sem ekki var fallist á 

ógildingu þess þrátt fyrir að nýtingarhlutfall hafi aukist meir en frá fyrri úrskurðinum. 

Í ÚUA 12. maí 2014 (92/2013) hafði deiliskipulagsbreyting verið samþykkt sem fól í sér 

11 m² stækkun á aðalhæð hússins. Breytingin var grenndarkynnt og var hún því talin vera 

óveruleg. Nýtingarhlutfall lóðarinnar hækkaði úr 0,26 í 0,28 eða um tæp 8%. 

Úrskurðarnefndin taldi þá breytingu vera óverulega og í góðu samræmi við það sem gerðist á 

svæðinu. Meðferð breytingarinnar skv. 2. mgr. 43. gr. skpl. var því í góðu lagi. 

Úrskurðarnefndin komst að svipaðri niðurstöðu í ÚUA 5. mars 2015 (100/2014) þar sem 

deiliskipulagsbreyting dró úr hámarksnýtingarhlutfalli úr 0,77 í 0,65 og var breytingin metin 

sem óveruleg og rétt að grenndarkynna hana skv. 2. mgr. 43. gr. skpl. 

Í ÚUA 27. febrúar 2014 (117/2012)  var deilt um breytingu á deiliskipulagi sem heimilaði 

aukningu nýtingarhlutfalls úr 0,5 í 0,6 eða um heil 20%. Í niðurstöðum úrskurðarnefndarinnar 
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var viðurkennt að aukningin væri töluverð en þætti hins vegar ekki óhófleg með hliðsjón af 

því sem algengt er á atvinnulóðum eins og þeirri sem um ræddi í máli þessu. 

6.3 Önnur atriði 

Útlit svæðis og þróun götumyndar eru atriði sem kærendur benda oft á og eru ósáttir við þegar 

að breyting á deiliskipulagi hefur átt sér stað. Í þeim tilvikum miða þeir yfirleitt við huglægan 

mælikvarða er þeir segja að deiliskipulagsbreyting hafi áhrif á götumynd til hins verra. 

Samhliða því halda kærendur því þó yfirleitt fram að sú götumynd sem þeir sætta sig ekki við 

leiði til verðrýrnunar á þeirra eigin fasteign. Í ÚUA 17. október 2013 (44/2013) voru 

röksemdir kærenda einmitt þær að þar sem öll húsin við götuna væru skipulögð og byggð með 

sama hætti hefði deiliskipulagsbreytingin mikil áhrif á alla götu- og húsamynd Jórsala til hins 

verra. Einnig héldu þeir því fram að ef allir eigendur myndu gera samskonar breytingar á 

sínum húsum yrði götumyndin ljót. Úrskurðarnefndin féllst hins vegar ekki á það í niðurstöðu 

sinni að kærendur hefðu einstaklega lögvarða hagsmuni af útliti götumyndunar. Kærandi 

hafði uppi svipaðar röksemdir í ÚUA 6. mars 2015 (44/2011). Í því máli hafði 

einbýlishúsalóðum verið breytt í raðhúsalóðir. Kærandinn sagði að deiliskipulagsbreytingar 

hefðu afgerandi áhrif á heildaryfirbragð hverfisins og ásýnd þess. Hann sagði það hafa vegið 

þungt í ákvörðun sinni fyrir sínum kaupum að einkum hafi verið úthlutað glæsilegum 

einbýlishúsalóðum sem skapað hafi ákveðið byggðarmynstur. Mat kærandans var ennfremur 

það að í stað stílhreins einbýlishúsahverfis verði í kjölfar breytinganna til mjög óstílhreinn 

bræðingur húsa sem líti klasturslega út. Þrátt fyrir áhyggjur kæranda af ásýnd hverfisins 

komst úrskurðarnefndin að því að hann ætti ekki beina einstaklingsbundna hagsmuna tengda 

þeirri ákvörðun sem kærð var og var kröfu hans hafnað. 

Ef sveitarstjórn bregst rannsóknarskyldu sinni sem er lögfest í 10. gr. stjórnsýslulaga nr. 

73/1993 þá tekur úrskurðarnefndin það til skoðunar þegar hún leysir úr ágreiningsefnum sem 

eru borin undir hana. Samkvæmt þeirri grein skal stjórnvald sjá til þess að mál sé nægjanlega 

upplýst áður en ákvörðun er tekin. Ef mál er ekki nægjanlega vel upplýst þá eru miklar líkur á 

því að atriði sem ekki var gengið úr skugga um gætu haft áhrif á niðurstöðu máls og ber 

stjórnvald almennt hallann af því ef mál telst ekki nægilega vel upplýst. Því er ekki 

forsvaranlegt að leysa úr máli án þess að hafa allar staðreyndir á hreinu. Svo var tilvikið í 

ÚUA 22. Janúar 2015 (54/2011) þar sem að eigendur héldu því fram að lóð þeirra væri 1.164 

m² en bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar miðaði við fasteignaskrá Þjóðskrár en þar var lóðin talin 

vera 820 m² að stærð. Úrskurðarnefndin taldi að tilefni hefði verið til frekari rannsókna af 

hálfu sveitarfélagsins vegna fullyrðinga kærenda um stærð umræddrar lóðar og þeirra gagna 
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sem þeir vísuðu til en það voru erfðafestusamningur frá 1914 og mælingar bæjarverkfræðings 

frá 1996 sem studdu fullyrðingar þeirra. Nefndin féllst því á kröfu kærenda um ógildingu 

deiliskipulagsins. 

Í gr. 5.8.2 í skipulagsreglugerð segir að skoða þurfi hvort um fordæmisgefandi breytingu 

sé að ræða þegar metið er hvort um óverulega breytingu á deiliskipulagi sé um að ræða. Það 

getur því haft áhrif á niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar hvort breytingin sé fyrsta sinnar 

tegundar á tilteknu svæði. Ef aðili t.d ákveður að byggja viðbyggingu við húsið sitt þá gætu 

fleiri fengið sömu hugdettu í höfuðið og gert slíkt hið sama. Ef einn aðili framkvæmir slíka 

breytingu á sinni lóð þá hefur það kannski ekki mikil áhrif á viðkomandi götu en ef allir íbúar 

við götuna leggjast í sömu framkvæmdir gæti það haft töluverð áhrif á götuna á ýmsan hátt. Í 

ÚUA 12. maí 2014 (92/2013) voru kærendur ósáttir við deiliskipulagsbreytingu sem heimilaði 

stækkun aðalhæðar úr 200 m² í 211 m² hjá nágrönnum þeirra. Í fyrra deiliskipulagi var 

hámarksstærð aðalhæðar 200 m². Þar komst úrskurðarnefndin að því að breytingin fæli ekki í 

sér fordæmisgefandi breytingu þar sem hús kærenda sjálfs var stærra en 200 m². 

7 Niðurstöður 

Miðað við það orðalag sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála notaði í ÚUA 10. 

október 2014 (94/2012) og ÚUA 23. maí 2014 (69/2012) hér að ofan þar sem reyndi á breytta 

landnotkun er líklegt að töluverð breyting verði að eiga sér stað miðað við gildandi 

deiliskipulag svo að breytt deiliskipulag verði fellt út gildi sökum þess að landnotkun hafi 

verið breytt. Úrskurðarnefndin sagði t.d að landnotkun væri mörkuð í aðalskipulagi og að 

sveitarfélagi bæri ekki skylda til þess að skilgreina landnotkun þrengra í deiliskipulagi en gert 

væri í aðalskipulagi. Aðalskipulag er mun víðtækara en deiliskipulag og er því mun meira 

svigrúm fyrir lóðareiganda til þess að breyta landnotkun lóðar sinnar án þess að nágrannar 

hans geti haldið því fram að hagsmunir þeirra séu skertir um of. Landeigandi þyrfti því ekki 

einungis að vera að brjóta gegn deiliskipulagi heldur þyrfti hann einnig að vera að brjóta gegn 

aðalskipulagi ef úrskurðarnefndin ætti að geta dæmt honum í óhag á grundvelli breyttrar 

landnotkunar. 

Þegar það kemur að breyttu nýtingarhlutfalli virðist það hafa mikil áhrif á niðurstöðu 

úrskurðarnefndarinnar hvort nýtingarhlutfall hafi verið aukið eða dregið úr því. Ef dregið er úr 

nýtingarhlutfalli með deiliskipulagsbreytingu eru augljóslega töluvert meiri líkur á því að hið 

breytta deiliskipulag verði ekki fellt úr gildi heldur en ef heimilað nýtingarhlutfall hefði verið 

aukið. Það er einnig auðvelt fyrir eigendur fasteigna að komast að því og benda á það máli 
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sínu til rökstuðnings hvort nýtingarhlutfall fasteignar hafi aukist vegna þess að þær 

upplýsingar eiga að liggja fyrir í deiliskipulagi. 

Útlit svæðis virðist hafa lítil áhrif á niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar þegar hún leysir úr 

ágreiningi varðandi deiliskipulagsbreytingar. Í ÚUA 17. október 2013 (44/2013) og ÚUA 6. 

mars 2015 (44/2011)  sem skoðaðir voru í kafla 6.3 voru kærendur ekki taldir hafa 

einstaklingsbundna lögvarða hagsmuna að gæta af ásýnd hverfisins. Það þarf því eitthvað 

meira að koma til heldur en áhyggjur af útliti hverfsins ef úrskurðarnefndin á að fallast á að 

breytingar á deiliskipulagi hafi ekki verið löglegar. Þetta gæti stafað af því að við mat á útliti 

svæðis eru notaðir mun huglægari mælikvarðar heldur en t.d þegar munur á nýtingarhlutfalli 

er reiknaður. 

Hafi rannsóknarskyldu sveitarstjórna ekki verið sinnt sem skyldi er mjög líklegt að 

deiliskipulagsbreyting verði ógild. Verður það að teljast eðlilegt þar sem ekki er hægt að 

komast að réttri niðurstöðu nema réttar upplýsingar liggi fyrir. 

Ef um fordæmisgefandi breytingu er að ræða þá á það að hafa áhrif á niðurstöðu 

úrskurðarnefndarinnar sbr. gr. 5.8.2 skipulagsreglugerðar. Samkvæmt ÚUA 12. maí 2014 

(92/2013) þar sem reyndi á hvort um fordæmisgefandi breytingu væri um að ræða þarf 

breytingin að vera sú fyrsta sinnar tegundar svo að um fordæmisgefandi breytingu sé um að 

ræða. Ekki er ljóst hversu mikil breytingin þurfi að vera en hún þarf að vera af þeirri gerð að 

hún réttlæti ekki að allir íbúar hverfisins megi gera hana. 

Þó að einstakir þættir hafi meiri áhrif á niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar en aðrir er það 

alltaf heildarmat sem fer fram af hennar hálfu þar sem allir þættir málsins eru teknir með í 

reikninginn. Það sást vel í ÚUA 27. febrúar 2014 (117/2012)  þar sem að töluverð aukning 

nýtingarhlutfalls í deiliskipulagi var ekki talin nægja til þess að fella deiliskipulagið úr gildi. 

Aukningin var ekki talin nægilega góð ástæða til ógildingar vegna þess að hún þótti ekki 

óhófleg með hliðsjón af því sem algengt væri á atvinnulóðum. Í niðurstöðunni komu því til 

skoðunar bæði sjónarmið um nýtingarhlutfall og landnotkun og var komist að niðurstöðu að 

loknu heildarmati. 
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