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1 Aðfararorð 

Eignaréttur er sú grein lögfræðinnar sem lýtur að réttindum þeim er umlykja og vernda 

eignir manna. Kjarnatilvik eignarhugtaksins er eflaust áþreifanlegur hlutur sem er 

undirorpinn beinum eignarrétti eigandans. Sannleikurinn er þó sá að þessi réttindi geta 

verið af ýmsum toga, hlutlæg sem huglæg og bein sem óbein.   

Í þessari rigerð verður sjónum beint að fasteignum, nánar tiltekið hvaða réttindi 

leiða af slíkum eignum á grundvelli skipulagslaga nr. 123/2010. Megináherslan verður 

lögð á þau réttindi sem deiliskipulag veitir borgurunum en í deiliskipulagi er byggð 

afmarkaðs svæðis sveitarfélags ítarlega útfært í samráði við íbúa þess svæðis. Breytingar 

á þessu fyrirkomulagi kunna eðlilega að koma illa við þann sem með réttu mátti gera ráð 

fyrir því óbreyttu. Í slíkum tilfellum vaknar sú spurning hvort íbúar eða aðrir 

hagsmunaaðilar öðlast bótarétt á hendur sveitarfélaginu. Þegar leitað er svara við þeirri 

spurningu ber einkum að líta til þrenns, þ.e. hversu mikið tjón eða óþægindi leiðir af 

þessum breytingum, virða breytingarnar réttmætar væntingar íbúa og annarra 

hagsmunaaðila að vettugi og voru breytingarnar verulegar eða falla þær undir 

undantekningarákvæði 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga um óverulegar breytingar? 

2 Um eignarréttindi, vernd þeirra og takmörk 

2.1 Almennt 

Hugtakið eignarréttur hefur verið skilgreint á þann veg að það sé einkaréttur ákveðins aðila 

(eiganda) til þess að ráða yfir tilteknu verðmæti (eigninni) að því marki sem lög og önnur 

óbein eignarréttindi setja þeim rétti ekki skorður1. Þessi aðili getur ýmist verið 

einstaklingur eða lögaðili (t.d. ríki, sveitarfélag, fyrirtæki o.s.frv.) og er aðilahugtakið því 

víðtækt2. Þrátt fyrir minni háttar orðalagsbreytingar hefur eignarréttarákvæði stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944 (hér eftir einnig stjskr.) staðið efnislega óbreytt frá því að 

Íslendingar fengu sína fyrstu stjórnarskrá frá Dönum 1874 og er það nú í 72. gr. hennar.3 

Því liggur ljóst fyrir að eignarrétturinn telst til stjórnarskrárvarðra mannréttinda borgaranna 

og lög eða aðgerðir stjórnvalda til skerðingar á þeim mega ekki brjóta í bága við ákvæðið. 

                                                 

1 Eyvindur G. Gunnarsson: Um lög og rétt, bls. 373 

2 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 462 

3 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 5. 
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2.2 Heimildir eignarréttinda 

Í norrænum rétti, einkum dönskum, var áður fyrr stuðst við jákvæða skilgreiningu 

hugtaksins eignarréttur, en slík skilgreining felur í sér jákvæða upptalningu á þeim 

heimildum sem eignarréttindi veita. Af þeim heimildum ber helst að nefna umráðarétt, 

ráðstöfunarrétt, hagnýtingarrétt, skuldsetningarrétt, arfleiðslurétt og rétt til að leita verndar 

hins opinbera fyrir eignina.4 Í dag er þó frekar stuðst við neikvæða skilgreiningu hugtaksins 

en hún felur í sér að eignarréttur veitir eiganda allar þær heimildir til þess að ráða yfir 

verðmæti sínu að því marki sem lög og önnur (óbein) eignarréttindi setja þessum 

heimildum ekki skorður.5 Gallinn við hina jákvæðu skilgreiningu er sá að hún yrði of 

ítarleg og trúlega aldrei fullkomin, enda er eignarétturinn breytilegur (e. dynamic) og ný 

réttindi bætast við samhliða breyttum þjóðfélagsaðstæðum.6 

2.3 Vernd og takmarkanir eignarréttinda 

Eignarréttarákvæðið er sem áður segir að finna í 72. gr. stjskr. og er þar mælt fyrir um að 

eignarrétturinn sé friðhelgur. Talsvert hefur verið deilt um inntak þess7 hugtaks en hér 

verður látið nægja að segja að það feli a.m.k. í sér þau þrjú skilyrði sem stjskr. setur 

eignarnámi, þ.e.: 1) að almenningsþörf krefji, 2) að lagaheimild (önnur en 

stjórnarskrárákvæðið sjálft) sé fyrir hendi og 3) að fullt verð komi fyrir. Undir eignarnám 

falla þó að jafnaði ekki almennar takmarkanir á eignarrétti svo sem deiliskipulag sem 

takmarka rétt lóðareiganda til byggingar á eign sinni. Erfitt er að ákvarða hvar mörk 

löggjafans liggja til slíkra takmarkana en fullyrða má að hendur hans eru ekki að öllu leyti 

óbundnar og ber honum m.a. að virða þau mörk sem stjórnskipuleg meðalhófsregla setur.8 

2.4 Mannréttindasáttmáli Evrópu (MSE) 

Af framansögðu er ljóst að megingrundvöllur friðhelgi og verndar eignarréttarins er 72. gr. 

stjskr. en eignarrétturinn er einnig varinn af 1. gr. 1. viðauka MSE og hefur gildissvið þess 

mótast talsvert í meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu (MDE) frá gildistöku 

greinarinnar 1952. MSE öðlaðist sess sem almenn lög árið 1994, sbr. lög nr. 62/1994 og er 

því eðlilegt að Hæstiréttur Íslands taki töluvert mið af því hvernig MDE beitir 

                                                 

4 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 11. 

5 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 15. 

6 Eyvindur G. Gunnarsson: Um lög og rétt, bls. 372-373 

7 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 446 

8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 444 
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eignarréttarákvæði hans en gildissvið 1. gr. 1. viðauka MSE er sambærilegt 72. gr. stjskr. 

en þó virðist orðalag stjórnarskrárákvæðisins gefa til kynna rýmri réttarvernd að því er 

varðar „fullar bætur“ til handa eignarnámsþola. MDE hefur hins vegar staðfest að 

gildissvið 1. gr. 1. viðauka taki einnig til réttmætra væntinga en það hugtak er meira á reiki 

í íslenskum rétti.9 

3 Skipulagslöggjöf og eignarréttindi 

3.1 Réttarheimildir 

Meginréttarheimild skipulagslöggjafarinnar er skipulagslög nr. 123/2010 og reglugerðir 

settar á grundvelli þeirra, einkum skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Í 1. gr. laganna er gert 

með skýrum hætti grein fyrir markmiðum þeirra og í 2. gr. eru tilgreindar skilgreiningar á 

helstu hugtökum laganna. Þau hugtök sem hér skipta mestu máli eru skipulagstegundirnar 

en þær eru þrjár – aðalskipulag, svæðisskipulag og deiliskipulag. Um deiliskipulag verður 

sérstaklega fjallað hér á eftir í sérkafla. 

3.2 Sögudrög 

Hér að neðan verður rakin saga skipulagslöggjafar í íslenskum rétti. Sjónum verður 

sérstaklega beint að bótaskyldu sveitarfélaga og reglum er varða breytingar á 

deiliskipulagi. 

3.2.1 Lög nr. 56/1921, um skipulag kauptúna og sjávarþorpa 

Fyrsta heildstæða skipulagslöggjöfin var sett með lögum nr. 56/1921, um skipulag 

kauptúna og sjávarþorpa og gilti hún (með talsverðum breytingum þó) þar til hún var leyst 

af hólmi með setningu nýrra laga, skipulagslaga, nr. 19/1964. Upphaflega stóð til að gera 

skipulagsuppdrætti um öll kauptún og sjávarþorp þar sem væru 500 íbúar eða fleiri. Síðar 

urðu þó þær breytingar með lögum nr. 64/1938 að lágmarksfjöldinn varð 200 íbúar og auk 

þess var skipulagsyfirvöldum veitt skilyrt heimild til að ákveða skipulagningu fámennari 

staða.10 

Í 24. gr. laganna var skipulagsyfirvöldum veitt heimild til eignarnáms í þágu 

skipulagsins ef nauðsynlegt reyndist. Í 25.-26. og 28. gr. laganna var svo mælt fyrir um 

þær bótareglur sem skyldu gilda í þessum tilvikum en ekki er alls kostar skýrt hvers kyns 

                                                 

9 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 444 

10 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 302 
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eignarskerðingar þær hafi átt við. Nærtækt er að ætla að þær hafi að mestu átt við 

eignarnám svo og þau tilvik þar sem verðmæti eignar rýrnaði verulega vegna breytinga á 

skipulagi án þess þó að þær hafi verið teknar eignarnámi.11 

3.2.2 Lög nr. 19/1964, skipulagslög 

Skipulagslög nr. 19/1964 tóku svo við af lögum nr. 56/1921 og giltu þau í meira en 30 ár 

eða þar til skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 tóku gildi. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. 

laganna skyldi gera skipulagsuppdrætti að öllum kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, þar 

sem íbúar væru 100 eða fleiri. 1978 var gerð breyting og þessi tala lækkuð niður í 50 en 

eins hafði skipulagstjórn heimild til slíks á stöðum þar sem líklegt þótti að þéttbýli myndi 

rísa.12 

Lög þessi voru meginréttarheimildin á sviði skipulagsmála og innihéldu þau m.a. 

reglur um stjórn skipulagsmála, skipulagsskyldu og eftirlit með framkvæmd hennar. Með 

stjórn skipulagsmála fór Umhverfisráðuneytið á grundvelli laganna, en því til aðstoðar 

voru skipulagsstjórn og skipulagsstjóri.13 

Ekki var getið um hugtökin aðalskipulag, svæðisskipulag eða deiliskipulag í 

lögunum en í 11. gr. var getið um séruppdrætti sem varð í framkvæmd nefnt deiliskipulag 

og komu hugtökin þrjú inn í skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997. 

Um bótaskyldu hins opinbera var kveðið á í 27. og 28. gr. laganna. Í greinargerð 

laganna er gerður greinarmunur á eignarnámi, þ.e. þegar eigandi er sviptur eign sinni og 

bar honum þá fullar bætur úr hendi hins opinbera, og hins vegar almennum takmörkunum 

sem ekki voru bótaskyldar að því gefnu að gætt væri jafnræðis og hlutlægni, en ekki vegið 

handahófskennt að fámennum hópi eigenda. Mörkin milli þessara tegunda 

eignarskerðingar voru þó engan veginn skýr. 14 

3.2.3 Lög nr. 73/1997, skipulags- og byggingarlög 

Með þessum lögum urðu þær breytingar að 1. gr. varð að fjórþættu markmiðsákvæði og í 

2. gr. voru helstu hugtök laganna skilgreind með markvissum hætti, m.a. 

skipulagstegundirnar þrjár. Aðalskipulag er skilgreint með eftirfarandi hætti í lögunum: 

„Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna sveitarstjórnar um 

                                                 

11 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 304 

12 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 308 

13 Gunnar. G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 133 

14 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 310 
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landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar í sveitarfélaginu 

á minnst 12 ára tímabili.“. Svæðisskipulag er skilgreint sem: „Skipulagsáætlun sem tekur 

yfir fleiri en eitt sveitarfélag. Hlutverk svæðisskipulags er að samræma stefnu um 

landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál og þróun byggðar á svæðinu á 

minnst 12 ára tímabili.“ Deiliskipulag er svo skilgreint sem: „Skipulagsáætlun fyrir 

afmarkaða reiti innan sveitarfélags sem byggð er á aðalskipulagi og kveður nánar á um 

útfærslu þess. Ákvæði um deiliskipulag eiga jafnt við um þéttbýli og dreifbýli.“ 

Um breytingar á deiliskipulagi var fjallað í 26. gr. og fól ákvæðið í sér að ætti að 

gera breytingar á deiliskipulagi skyldi fara með slíkar breytingar sem um nýtt deiliskipulag 

væri að ræða og þyrfti því að birta auglýsingu um það í B-deild Stjórnartíðinda, sbr. 3. 

mgr. 26. gr. Slík málsmeðferð væri þó óþörf ef um væri að tefla óverulegar breytingar í 

skilningi 2. mgr. 26. gr. en í þeim tilvikum nægði ítarleg grenndarkynning. 

Í 4. mgr. 32. gr. laganna var mælt fyrir um að bætur vegna eignarnáms skyldu 

ákvarðaðar á grundvelli laga um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973. Í 33. gr. var mælt 

fyrir um almennar bótareglur í þeim tilvikum þegar skipulag leiddi til verðrýrnunar 

lóðareiganda. Ef lóðareigandi gat sýnt fram á slíka verðrýrnun átti hann rétt á bótum úr 

hendi sveitarsjóðs eða þá að sveitarsjóður leysti eignina til sín, sbr. 1. mgr. 33. gr. 

Einnig var í lögunum að finna skilgreiningu á hugtakinu landsskipulag en það var 

skilgreint sem samþætting áætlana um landnotkun og landnýtingu sem vörðuðu landið 

allt15. 

3.2.4 Lög nr. 123/2010, skipulagslög 

Þegar í upphafi lesturs núgildandi laga nr. 123/2010 blasa við breytingar í fyrstu tveimur 

ákvæðunum frá lögum nr. 73/1997. Annars vegar hefur verið bætt við markmiðsákvæði 1. 

gr. um að samráð skuli haft við almenning og honum gefið tækifæri á að tjá sig gagnvart 

stjórnvöldum áður en hafist er handa við skipulagið. Hins vegar hefur skilgreiningum 2. 

gr. fjölgað úr 15 hugtökum í 25 og gefur það a.m.k. að einhverju leyti til kynna að um 

viðameiri og ítarlegri lagasmíð sé að tefla, sem vissulega er tilfellið. 

Vart er hægt að tala um efnislegar breytingar á skipulagshugtökunum heldur 

eingöngu minni háttar orðalagsbreytingar, þótt þær hafi verið mestar á svæðisskipulaginu. 

Um breytingar á deiliskipulagi er fjallað um í 43. gr. og er það mjög sambærilegt 

ákvæði 26. gr. laga nr. 73/1997 nema að því leyti að nú er lögfest viðmið um það hvenær 

                                                 

15 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Breytingar á fyrirkomulagi skipulagsmála á miðhálendi Íslands“, bls. 14 
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breytingar teljist óverulegar, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 43. gr. en þar segir: „Við mat á því hvort 

breyting á deiliskipulagi teljist óveruleg skal taka mið af því að hve miklu leyti tillagan 

víkur frá notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis.“ 

Um bætur vegna eignarnáms er fjallað í 4. mgr. 50. gr. laganna og er það öldungis 

sambærilegt 4. mgr. 32. gr. laga nr. 73/1997. Um bætur vegna skipulags og yfirtöku eigna 

er fjallað í 51. gr. og eru þær bótareglur talsvert ítarlegri en í 33. gr. laga nr. 73/1997. M.a. 

virðist orðalagsbreyting 1. mgr. 51. gr. gefa til kynna að erfiðara sé að sækja bætur úr hendi 

sveitarfélags nú þar sem talað er um „verulega“ skerðingu verðmæti fasteignar og jafnframt 

eingöngu ef því skilyrði er fullnægt að verðrýrnin sé töluvert umfram það sem á við um 

sambærilegar eignir í næsta nágrenni. 

3.3 Aðalskipulag 

Hugtakið aðalskipulag er sem áður segir skilgreint í 2. gr. skipulagslaga, nánar tiltekið 1. 

tölul. 1. mgr. hennar. Sveitarstjórn ber ábyrgð á aðalskipulagi, þ.e. gerð þess og 

endurskoðun. Aðalskipulagið liggur svo deiliskipulagi til grundvallar. Aðalskipulag hvílir 

á grunni skipulagslaga og ber að beita sem verkfæri til að ná þeim markmiðum sem lögin 

stefna að.16 

3.4 Svæðisskipulag 

Hugtakið svæðisskipulag er skilgreint í 22. tölul. 1. mgr. 2. gr. skipulagslaga. 

Svæðisskipulag er unnið af svæðisskipulagsnefnd sem sveitarstjórnir starfrækja. Sá 

grundvallarmunur er á aðalskipulagi og svæðisskipulagi að hið síðarnefnda er 

skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem þau marka sér stefnu um 

sameiginlega byggðahagsmuni, en aðalskipulag nær til alls lands eins sveitarfélags.17 

3.5 Deiliskipulag 

Hugtakið deiliskipulag er skilgreint í 7. tölul. 1. mgr. 2. gr. skipulagslaga. Segja má því að 

deiliskipulag sé það sem standi lóðareigendum næst þegar kemur að ákvörðun byggða og 

hagnýtingu lóða. Sveitarstjórn ber ábyrgð á deiliskipulagi.18 

 

                                                 

16 http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/adalskipulag/, sótt 20.7.2015 

17 http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/svaedisskipulag/, sótt 20.7.2015 

18 http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/deiliskipulag/, sótt 20.7.2015 

http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/adalskipulag/
http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/svaedisskipulag/
http://www.skipulagsstofnun.is/skipulagsmal/deiliskipulag/
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3.5.1 Um hvað er helst deilt í sambandi við breytingar á deiliskipulagi? 

Skúli Magnússon, héraðsdómari og dósent við lagadeild Háskóla Íslands skrifaði 

hnitmiðaða og kjarnyrta grein á visir.is sem ber heitið Er ómögulegt að breyta vondu 

skipulagi? Umfjöllun hans, þrátt fyrir að stutt sé, gefur mjög lýsandi sýn á það hvað 

deiliskipulag raunverulega er, hver tilgangur þess er og hvaða þýðingu það hefur fyrir 

samfélagið. Greinin hefst á eftirfarandi orðum: 

Fátt hefur jafnmikil áhrif á daglegt líf, og þar með lífsgæði manna, og skipulag byggðar og 

landnýtingar. Sveitarfélögum er falin mikil ábyrgð með því að ákvörðunarvald um þessi 

atriði er að mestu leyti í þeirra höndum. Skipulagsáætlunum sveitarfélaga er þannig ætlað 

að tryggja faglegan undirbúning og samráð við íbúa við þróun byggðar. 

Skipulagsáætlunum, ekki síst deiliskipulagi, er þó ekki síður ætlað að tryggja 

fyrirsjáanleika um nýtingu fasteigna og þar með réttaröryggi þeirra einstaklinga og lögaðila 

sem þar eiga hagsmuni. Það liggur því í eðli deiliskipulags að því er ætlað að vera 

endanlegu og kveða með nokkurri nákvæmni á um byggingarreiti, útlit, nýtingarhlutfall 

o.s.frv. Deiliskipulag skapar m.ö.o. lögmætar væntingar lóðarhafa um ákveðna nýtingu 

lóðar og verðmæti fasteignar hans.19 

 Af þessum orðum má draga þá ályktun að deiliskipulag hafi þá sérstöðu gagnvart 

öðrum skipulagsáætlunum, að það hefur bein réttaráhrif og skapi sem slíkt réttmætar 

væntingar til handa íbúum. Þetta er í samræmi við danskan skipulagsrétt eins og nánar 

verður greint frá síðar. Þessi sérstaða deiliskipulags gagnvart t.d. aðalskipulagi er rökrétt í 

ljósi þess að í aðalskipulagi er byggðafyrirkomulag sveitarfélagsins alls skipulagt í grófum 

dráttum og grundvöllur lagður að nánari útfærslu í deiliskipulagi. Það er því eðlilegt að 

deiliskipulag þrengi svigrúm stjórnvalda til þess að víkja frá því eða breyta enda er það sett 

í samráði við íbúa og byggir á fullnægjandi forsendum. 

Til einföldunar má segja að þær deilur sem helst verða vegna deiliskipulags stafi 

annars vegar af verðrýrnun fasteigna (fjárhagslegar deilur) og hins vegar af óþægindum 

sem breytt deiliskipulag kann að hafa í för með sér (tilfinningalegar deilur).20 

3.5.2 Deiliskipulag í dönskum rétti 

Íslenskur réttur hefur mótast mikið af dönskum rétti og er að jafnaði í verulegu samræmi 

við hann. Því er vert að varpa ljósi á helstu sjónarmið sem þar eru ríkjandi í 

skipulagsslöggjöfinni. Í ritinu Planloven med kommentarer eftir Helle Tegner Anker er 

                                                 

19http://www.visir.is/er-omogulegt-ad-breyta-vondu-skipulagi-/article/2013705089957, sótt 24.07.2015 

20 Skrif Skúla Magnússonar endurspegla þennan skilning í nefndri grein og eins má benda á greinar 

Sigurðar Thoroddsen, arkitekt og fyrrverandi aðstoðarskipulagsstjóra ríkisins, um þetta efni, sjá t.d. 

http://blog.pressan.is/arkitektur/2013/05/31/endurgerd-deiliskipulags-i-eldri-hverfum/, sótt 24.07.2015 

http://www.visir.is/er-omogulegt-ad-breyta-vondu-skipulagi-/article/2013705089957
http://blog.pressan.is/arkitektur/2013/05/31/endurgerd-deiliskipulags-i-eldri-hverfum/
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talsvert fjallað um deiliskipulag (d. lokalplaner). Þar er deiliskipulag skilgreint sem 

skipulagsáætlun sem útfærir byggðafyrirkomulag afmarkaðs svæðis sveitarfélags með 

ítarlegum hætti.21 

 Enn fremur er sagt að deiliskipulag hafi bein réttaráhrif (d. umiddelbar retsvirkning, 

e. direct effect) en það merkir að borgararnir geti byggt rétt sinn á grundvelli þeirra óháð 

frekari lögfestingu.22 

 Þá er þess einnig getið að almennt geti deiliskipulag ekki leitt til athafnaskyldu (d. 

handlepligt) borgaranna.23 Þannig sé t.d. ekki unnt að krefjast þess að lóðareigandi reisi 

þriggja hæða hús til þess að fylgja skipulagsáætlun. Hins vegar er heimild til eignarnáms 

fyrir hendi í skipulagslögum fyrir sveitarfélag í þeim tilvikum sem slíkt er nauðsynlegt (í 

íslensku skipulagslögunum er almenn eignarnámsheimild í 1. mgr. 50. gr.). 

3.5.3 Breytingar á deiliskipulagi 

Í 43. gr. skipulagslaga er fjallað um breytingar á deiliskipulagi. Í 1. mgr. kemur fram að 

með breytingar skuli fara sem um nýtt deiliskipulag sé að ræða nema í tilvikum óverulegra 

breytinga í skilningi 2. mgr. Um það atriði verður fjallað í næsta kafla og litið til 

dómaframkvæmdar er snertir það álitaefni. 

3.5.4 Hvenær telst breyting á deiliskipulagi óveruleg? 

Þegar fjallað er um deiliskipulag er nauðsynlegt að gefa skipulagsreglugerð nr. 90/2013 

gaum og þá einkum 5. kafla sem fjallar um deiliskipulag. Þegar deiliskipulag er sett af 

sveitarstjórn ber henni, m.a. í ljósi d. liðar 1. gr. skipulagslaga og á grundvelli 4. mgr. 40. 

gr. laganna og 5.2.1. gr. áðurnefndrar reglugerðar, að hafa samráð við íbúa og nágranna 

þess svæðis sem það lýtur að og eftir því sem kostur gefst að gæta hagsmuna þeirra. Þetta 

ferli er reist á lýðræðislegum og hagsmunalegum forsendum í þágu íbúa og nágranna og 

eðlilegt er að breytingar á skipulagi sem sætt hefur slíkri málsmeðferð þurfi að uppfylla 

sambærilegar kröfur. Hins vegar verður ekki hjá því litið að málsmeðferð sem þessi kann 

auðveldlega að vera tímafrek, kostnaðarsöm og, í sumum tilvikum, óþörf. Af þeim sökum 

er stjórnvöldum (og að einhverju leyti líka íbúum og nágrönnum þar sem þeir geta einnig 

átt frumkvæði að breytingum á deiliskipulagi) búið það hagræði með 2. mgr. 43. gr. 

skipulagslaga að sleppa ítarlegri málsmeðferð 1. mgr. 43. gr. og svokölluð 

                                                 

21 Helle Tegner Anker: Planloven med kommentarer, bls. 337 

22 Helle Tegner Anker: Planloven med kommentarer, bls. 339 

23 Helle Tegner Anker: Planloven med kommentarer, bls. 339 
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grenndarkynning látin nægja. Grenndarkynning felur eingöngu í sér að stjórnvöld kynna 

fyrir nágrönnum fyrirhugaðar breytingar og þeim gefst kostur á að tjá sig um þær. 

 Í 2. mgr. 43. gr. eru rakin þau sjónarmið sem helst ber að leggja til grundvallar því 

mati hvort breytingar teljist óverulegar, þ.e. að hve miklu leyti breytingin víkur frá notkun, 

nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Þótt þessi útlistun sé vissulega 

gagnleg og geri bæði borgurum og stjórnvöldum ljóst í hvaða farveg matið er lagt, er 

óneitanlegt að ákvæðið er matskennt og svigrúm til túlkunar mikið. Við lestur 

greinargerðar laganna skýrist myndin þó aðeins og um 43. gr. er m.a. þessi texti: „Sem 

dæmi um óverulegar breytingar af þessu tagi er þegar iðnaðarhúsnæði er breytt í 

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

Slíkar breytingar á deiliskipulagi skulu þannig grenndarkynntar í stað þess að þær verði 

auglýstar.“ Þá eru nánari viðmið í 5.8.2. gr. skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 þar sem við 

ofangreind sjónarmið er bætt hvort um fordæmisgefandi breytingu sé að ræða eða 

breytingu sem varðar almannahagsmuni. 

 Engu að síður er óraunhæft, óháð því hversu vönduð lagasetning er, að girða fyrir 

möguleika á uppsprettu jaðartilvika sem lög taka ekki skýra afstöðu til. Því verður alltaf 

að taka mið af túlkun laga í réttarframkvæmd en hér að neðan verða reifaðir dómar og álit 

umboðsmanns Alþingis er varða breytingar á deiliskipulagi til skýringar. 

 

Hérd. Rvk. 15. apríl 2015 (E-2550/2014). 

Í þessu máli laut réttarágreiningurinn að því hvort breyting á deiliskipulagi um fyrirhugaða 

byggingu leikskóla í Mosfellsbæ hefði rýrt verðmæti fasteignar BM og LBB en stefndu 

(Mosfellsbær) báru m.a. fyrir sig að breytingarnar væru óverulegar í skilningi 2. mgr. 26. 

gr. þágildandi skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Þótt dómurinn hafi ekki farið 

ítarlega í það atriði sem slíkt um hvort breytingin væri óveruleg eða ekki varpar þessi 

ágreiningur ljósi á það hve náin tengsl eru milli bótaréttar og verulegra breytinga. Af lestri 

dómsins má draga þá ályktun að teljist breyting veruleg en hafi ekki sætt þeirri 

málsmeðferð sem lögin bjóða heldur grenndarkynning ein og sér látin nægja, renni það 

stoðum undir bótaskyldu sveitarfélagsins. Í niðurstöðum dómsins er einnig tekið fram að 

deiliskipulag skapi almennt ekki réttmætar væntingar til handa íbúum og nágrönnum til 

þess að það haldist óbreytt en þeir megi þó treysta því að ekki verði ráðist í slíkar breytingar 

að nauðsynjalausu. Málsatvikin hér voru með þeim hætti að stefndi hafði gert breytingar á 

deiliskipulaginu sem hann taldi óverulegar og kynnti þær einungis með grenndarkynningu. 

Breytingin leiddi til verðrýrnunar fasteignarinnar samkvæmt mati og voru stefnendum 
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dæmdar skaðabætur. Þótt ekki komi það beinlínis fram í niðurstöðu dómsins má leiða 

getum að því að máli hafi skipt að hér var um verulegar breytingar að tefla í ljósi 

málflutnings stefnda. 

 

UA 21. maí 1999 (2556/1998)  

Í þessu máli umboðsmanns er talsvert fjallað um breytingar á deiliskipulagi og hvenær þær 

teljist óverulegar og falli þar með undir undantekningarreglu 2. mgr. 26. gr. þágildandi 

skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 (nú 2. mgr. 43. gr.) eða heyri undir meginreglu 1. 

mgr. 26. gr. (nú 1. mgr. 43. gr.) sem bjóði auglýsingaskyldu sveitarfélags á breytingum 

deiliskipulagsins í stað einfaldrar grenndarkynningar. Eins er saga, tilurð og túlkun 

ákvæðisins rakin í álitinu með býsna ítarlegum hætti. Þó að álitið hafi verið samið fyrir um 

15 árum fyrir gildistöku núgildandi laga er lögfræðilegt gildi þessarar umfjöllunar 

umboðsmanns enn mikið þar sem ekki hefur orðið meiri háttar breyting á efnislegri 

merkingu ákvæðisins. Hér gefur að líta orðrétta umfjöllun umboðsmanns um ákvæði 3. 

mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 sem var fyrirrenni 2. mgr. 26. gr. laganna frá 1997: 

...fór framkvæmd smám saman inn á þær brautir að nokkuð frjálslega var oft farið með 

skýringu á undantekningarheimild 3. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964. Af því tilefni 

var meðal annars áréttað í áliti umboðsmanns Alþingis í máli nr. 727/1992, sbr. SUA 

1993:60, að óheimilt væri að skýra ákvæði 3. mgr. 19. gr. laganna rúmt í ljósi 

framangreindra ummæla í lögskýringargögnum. Þar var lagt til grundvallar, að meta yrði 

hverju sinni, hvort breyting væri óveruleg eða ekki, meðal annars með tilliti til skipulagsins 

í heild og þeirra markmiða, sem að væri stefnt. Hefði tiltekið svæði t.d. verið skipulagt sem 

útivistarsvæði eða opið svæði, myndi breyting á því í íbúðarsvæði almennt teljast veruleg 

breyting. Þá skipti umfang breytingarinnar máli og þá einkum hversu marga hún snerti og 

með hvaða hætti. Í þessu sambandi hefði þýðingu, hve mikil áhrif breyting hefði á 

skipulagða nýtingu, útlit og sérkenni umrædds svæðis. Þegar verulegur vafi léki á því, 

hvort tiltekin breyting á skipulagi teldist óveruleg, væri rétt að sýna varúð og fara með 

breytinguna eftir meginreglu 1. mgr. 19. gr. skipulagslaga nr. 19/1964. 

Þá tekur umboðsmaður einnig fram í þessu áliti að þótt lögin veiti heimild til að halda 

ítarlega grenndarkynningu í stað auglýsingar í tilvikum óverulegra breytinga feli slíkar 

aðstæður ekki í sér skyldu á herðum stjórnvalda til að fara þá leið. Allt eins kunni að vera 

eðlilegra og betur í samræmi við vandaða stjórnsýsluhætti að fylgja meginreglu laganna 

um auglýsingu þótt heimild sé fyrir hendi að halda grenndarkynningu. 

Undantekningarákvæði 3. mgr. 19. gr. veiti því einungis heimild en feli ekki í sér skyldu. 

 Niðurstaða umboðsmanns var þó sú að ekki væri ástæða til að gera athugasemd við 

niðurstöðu úrskurðarnefndar skipulags- og byggingarmála þess efnis að breytingar væru 

það óverulegar að þær féllu undir undantekningarákvæði 3. mgr. 19. gr. Umboðsmaður tók 
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ekki afstöðu til bótaskyldu sem kynni að öðru leyti að vera fyrir hendi og taldi það heyra 

undir dómstóla. 

3.5.5 Grenndarkynning 

Um grenndarkynningu er fjallað í 44. gr. skipulagslaga. Líkt og hugtakið gefur til kynna 

felur grenndarkynning það eitt í sér að nágrönnum eru kynntar fyrirhugaðar breytingar á 

deiliskipulagi og gefst þar kostur á að tjá sig um þær innan tilskilins frests, sbr. 2. mgr. 44. 

gr. Á grenndarkynningu og framkvæmd hennar er nánari útfærsla í 5.9. gr. 

skipulagsreglugerðar nr. 90/2013. 

 Grenndarkynning er úrræði sem aðeins er ætlað fyrir þær breytingar sem teljast 

óverulegar í skilningi 2. mgr. 43. gr. 

 Grenndarkynningu annast skipulagsnefnd hvers sveitarfélags fyrir sig. 

Skipulagsnefnd er falið það hlutverk að taka afstöðu til byggingar- eða 

framkvæmdarleyfisumsókna og metur hvort slík umsókn krefst málsmeðferðar þeirrar sem 

boðin er í 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga eða hvort grenndarkynning á grundvelli 2. mgr. 43. 

gr. er fullnægjandi.24 

3.5.6 Bótaréttur 

Að ofan hafa verið dregin fram sjónarmið til að varpa ljósi á náin tengsl bótaréttar við 

verulegar breytingar á deiliskipulagi. Um bótarétt er fjallað í 4. mgr. 50. gr. skipulagslaga 

(eignarnámsbætur á grundvelli laga um framkvæmd eignarnáms nr. 11/1973) og 51. gr. en 

hér mun sjónum einvörðungu beint að 51. gr. Í 1. mgr. er tilgreint að bótaskylda komi til 

álita í þeim tilvikum þar sem skipulag eða breyting á skipulagi valdi verulegri verðrýrnun 

umfram það sem sambærilegar eignir hafi mátt þola í næsta nágrenni. Orðinu „verulegri“ 

er bætt við það orðalag sem áður gilti í sambærilegu ákvæði 1. mgr. 33. gr. skipulags- og 

byggingarlaga nr. 73/1997. Lögskýringargögn eru þögul um þessa breytingu og reyndar 

segir í greinargerð núgildandi laga í umfjöllun sinni um 51. gr. að greinin sé samhljóða 33. 

gr. eldri laganna að þessu leyti. Ekki verður heldur séð að tekin hafi verið afstaða til 

efnislegrar þýðingar þessarar orðalagsbreytingar laganna í réttarframkvæmd. Af orðanna 

hljóðan er rökrétt að draga þá ályktun að fyrir hendi hafi verið ætlun löggjafans að herða 

skilyrði bótaréttar sveitarfélaganna þannig að gera ætti meiri kröfur til umfangs tjóns 

fasteignaeigenda. Erfitt er þó að slá því föstu hvað löggjafanum hefur nákvæmlega gengið 

                                                 

24 http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/Leidbeiningarblad-nr-8b-breyting-a-deiliskipulagi---

1.-utgafa-des-2011.pdf, skoðað 08.08.2015 

http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/Leidbeiningarblad-nr-8b-breyting-a-deiliskipulagi---1.-utgafa-des-2011.pdf
http://www.skipulagsstofnun.is/media/pdf-skjol/Leidbeiningarblad-nr-8b-breyting-a-deiliskipulagi---1.-utgafa-des-2011.pdf
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til og er ekki loku fyrir það skotið að þýðing og gildissvið ákvæðisins eigi að því er þetta 

atriði varðar að haldast óbreytt frá áðurgildandi 33. gr. Orðalagsbreyting sé því í reynd 

ekki annað en árétting þess, að sveitarfélög séu ekki bótaskyld vegna minni háttar 

verðmætisrýrnunar sem getur fylgt breytingum á deiliskipulagi og endurspeglar það frekar 

áðurnefnd tengsl milli bótaréttar og verulegra breytinga á deiliskipulagi. Greinargerðin, 

með þögn sinni, rennir stoðum undir slíka lögskýringu.25 Hér er svo reifaður dómur 

Hæstaréttar er varðar bætur vegna deiliskipulags: 

Hrd. 26. apríl 2012 (523/2011) 

H var gert að greiða eigendum jarðarinnar M bætur á grundvelli 1. mgr. 33. gr. þágildandi 

skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997, vegna rýrnunar á verðmæti jarðarinnar sem talin 

var vera sennileg afleiðing af gildistöku deiliskipulags fyrir lóð úr aðliggjandi jörð sem 

skipulögð var undir svínabú. Var talið að lyktarmengun frá svínabúinu gagnvart jörðinni M 

væri veruleg og mun meiri en almennt mætti gera ráð fyrir til sveita þar sem stundaður væri 

landbúnaður.[orðrétt reifun Hæstaréttar] 

Ekkert hefur verið fjallað um saknæmiskröfur bótaákvæðis skipulagslaga hér að ofan en 

ekki eru gerðar slíkar kröfur í ákvæðinu sjálfu með berum orðum og ber því að líta á regluna 

sem hlutlæga bótareglu, þ.e. saknæm háttsemi er ekki skilyrði bótaskyldu.26 Þá byggðu 

stefnendur bótakröfu sína einnig á þessum rökum í dóminum og Hæstiréttur féllst á þá 

kröfu. Skilyrði bótaréttar á grundvelli 1. mgr. 51. gr. eru því einkum tjón, orsakasamband, 

sennileg afleiðing og ólögmæti.27 

4 Um réttmætar væntingar 

Ekki hefur farið fram mikil umfjöllun um hugtakið réttmætar væntingar hér að ofan en 

nauðsynlegt er að gefa því fyrirbæri einhvern gaum þegar fjallað er um þetta réttarsvið 

enda eru réttmætar væntingar oft grundvöllur eða a.m.k. rökstuðningur bótaréttar á 

grundvelli skipulagslaga, sbr. t.d. ofangreindan héraðsdóm. Í upphafi var tekið fram að 

hugtakið hafi ekki enn öðlast fastmótaða merkingu í íslenskum rétti og lítið borið á því í 

réttarframkvæmd á Íslandi samanborið við t.d. dómaframkvæmd MDE. Má þar nefna 

MDE, Kopecký gegn Slóvakíu, 28. september 2004 (44912/98) og MDE, Pine Valley 

Developments Ltd. gegn Írlandi, 29. nóvember 1991 (12742/87). 

                                                 

25 Sjá m.a. umfjöllun Róberts Spanó um greinargerðir sem lögskýringargögn í bók sinni Túlkun 

lagaákvæða, bls. 100-197 

26 Viðar Már Matthíasson: Um lög og rétt, bls. 303 

27 Viðar Már Matthíasson: Um lög og rétt, bls. 293 
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 Í grunninn má skilgreina réttmætar væntingar sem hvers konar háttsemi stjórnvalda 

gagnvart borgurum sem til þess er fallin að skapa réttmætar væntingar borgurunum til 

handa, þess efnis að þeir megi með réttu treysta því að þeim hafi verið fengin tiltekin 

réttindi. Umdeilt er hvort þessi réttindi njóti þá verndar 72. gr. stjskr. og skerðist þau vegna 

aðgerða stjórnvalda komi til greina að bótaskylda stofnist þá um leið. Slíkt er tilfellið í 

meðförum MDE, sjá t.d. ofangreinda dóma dómstólsins. Ljóst er þó að ákveðin skilyrði 

verður að uppfylla til að væntingar borgaranna geti notið slíkrar réttarverndar. Þannig er 

ekki þar með sagt, að þótt hvers konar háttsemi stjórnvalda gagnvart borgurum sem skapi 

væntingar um tiltekin réttindi handa þeim kunni að skapa þessi réttaráhrif, að þau geri það 

sjálfkrafa – heldur einungis að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Hver þessi skilyrði svo 

eru liggur ekki ljóst fyrir í íslenskum rétti og er þetta hugtak enn í mótun.28 

 Réttmætar væntingar eru í raun huglægt fyrirbæri (þ.e. upplifun borgarans) sem 

verður til af aðgerðum stjórnvalda (t.d. munnlegu loforði embættismanns) en öðlast ekki 

raunverulega réttarvernd nema unnt sé að reisa þær á hlutlægum forsendum, þ.e. að eðlilegt 

og rökrétt sé í ljósi aðstæðna og réttarreglna að slík réttarvernd eigi rétt á sér. Þannig gæti 

maður ekki borið fyrir sig reglur um réttmætar væntingar ef gegn og skynsamur maður ætti 

að geri sér grein fyrir því að umrædd loforð eru veitt af umboðslausum embættismanni eða 

þau fara út fyrir umboð hans.29  

Þessar hlutlægu forsendur eru jafnan kallaðar réttargerningur (e. legal act) hjá MDE 

og líta má á deiliskipulag sem réttargerning í því samhengi.30 Í héraðsdómi, reifuðum hér 

að ofan, (sjá kafla 3.5.2) byggðu stefnendur bótakröfur sínar m.a. á réttmætum væntingum. 

Í niðurstöðum dómsins segir að vísu að réttmætar væntingar verði almennt ekki leiddar af 

deiliskipulagi á þann veg að íbúar geti treyst því að því verði ekki breytt. Orðalagið er 

varfærnislegt og girðir ekki fyrir þann skilning að deiliskipulag geti talist réttargerningur 

sem leiði af sér réttmætar væntingar að öðru leyti. 

 Hér gefst ekki rúm til að brjóta hugtakið réttmætar væntingar til mergjar heldur 

látið nægja að segja að það umlyki flestan réttarágreining er lýtur að bótarétti vegna 

breytinga á deiliskipulagi og af þeim sökum er ekki hjá því komist að draga fram þau 

meginsjónarmið sem við eiga um það.  Ef deiliskipulag hefur verið sett mega 

fasteignaeigendur þess svæðis og nágrannar þeirra sem hagsmuna eiga að gæta treysta því 

                                                 

28 Kristján Ingólfsson: Um réttmætar væntingar og eignarétt í skipulagsmálum, ML ritgerð, bls. 6-10. 

29 Kristján Ingólfsson: Um réttmætar væntingar og eignarétt í skipulagsmálum, ML ritgerð, bls. 10-12. 

30 Kristján Ingólfsson: Um réttmætar væntingar og eignarétt í skipulagsmálum, ML ritgerð, bls. 13 
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að ekki verði ráðist í óþarfa breytingar en sé slíkt gert aukist líkur á bótaskyldu 

sveitarfélagsins. 

5 Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála kveður upp úrskurði m.a. á sviði 

skipulagslaga nr. 123/2010 og reglugerðar nr. 90/2013. Úrskurðir þessir geta haft talsvert 

lögfræðilegt gildi um beitingu viðmiðanna í 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga um breytingar á 

deiliskipulagi. Hér að neðan verður reifaður úrskurður nr. 8/2012 (Akrakór). 

 Málsatvik voru þau að lóðarhafar höfðu óskað eftir leyfi til breytinga á einbýlishúsi 

sínu þess efnis að úr yrði tvíbýlishús, ásamt því að bæta við einu bílastæði. Skipulagsnefnd 

mat það svo að grenndarkynning nægði enda væru breytingarnar ekki svo verulegar að 

með þær þyrfti að fara eins og nýtt deiliskipulag samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga.  

Nágrannar kærðu þessa niðurstöðu og töldu það fráleitt að það teldist óveruleg breyting að 

gera einbýlishús að tvíbýlishúsi, enda gerði deiliskipulagið eingöngu ráð fyrir 

einbýlishúsum og parhúsum á þessum stað. Lóðarhafi tefldi fram þeim rökum að breyting 

þessi styddist við lögmætt byggingarleyfi og eins væri vandséð hvernig hún gæti bitnað 

fjárhagslega á kærendum. 

 Niðurstaða úrskurðarnefndarinnar var sú að ákvörðun skipulagsnefndar hefði verið 

ólögmæt m.a. með vísan í viðmið 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga og gefur hér að líta orðrétta 

umfjöllun hennar um þau:  

Í 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 segir að telji sveitarstjórn að gera þurfi 

breytingar á samþykktu deiliskipulagi sem séu það óverulegar að ekki sé talin ástæða til 

meðferðar skv. 1. mgr. skuli fara fram grenndarkynning. Við mat á því hvort breyting á 

deiliskipulagi teljist óveruleg skuli taka mið af því að hve miklu leyti tillagan víki frá 

notkun, nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis.  Telur úrskurðarnefndin að 

með hinni umdeildu breytingu sé vikið svo verulega frá notkun,  og útliti viðkomandi 

svæðis að ekki hafi verið skilyrði til að fara með málið eftir undantekningarákvæði 

tilvitnaðrar 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga.  Er þá einnig haft í huga það fordæmisgildi sem 

í ákvörðuninni felst.  Telur úrskurðarnefndin að með tilliti til jafnræðissjónarmiða hefði 

fremur átt að taka afstöðu til þess hvort unnt væri að gera almenna breytingu á skilmálum 

skipulagsins og heimila tvær sjálfstæðar íbúðir í einbýlishúsum á svæðinu, en engin afstaða 

er tekin í úrskurði þessum til þess hvort skilyrði hefðu verið til svo umfangsmikilla 

breytinga á nýlegu deilskipulagi, eftir atvikum í bága við væntingar lóðarhafa á svæðinu. 
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6 Lokaorð 

Fjallað hefur verið almennt um eignarréttindi, vernd þeirra og takmörk. Umfjölluninni 

hefur síðan verið beint að skipulagslöggjöf og afmörkuð við deiliskipulag og breytingar á 

því. Að ofan hafa verið dregin fram helstu ríkjandi sjónarmið um beitingu viðmiðanna í 2. 

mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 um breytingar á deiliskipulagi. 

 Danskur réttur hefur verið tekin til samanburðar við íslenska skipulagslöggjöf og 

virðast þar svipuð sjónarmið vera við lýði. Réttarframkvæmd íslenskra dómstóla, 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og umboðsmanns Alþingis hefur verið 

könnuð og færð til stuðnings ályktunum ritgerðarinnar. 

 Með hefðbundnum fyrirvörum má draga þá ályktun af skipulagslöggjöf íslensks 

réttar og framkvæmd hennar að þegar fengist er við breytingar á deiliskipulagi og leitað er 

svara þess hvort þær teljast óverulegar í skilningi 2. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 

verður einkum að taka tillit til eftirfarandi tveggja atriða.  

Hafa nágrannar eða aðrir þeir sem hagsmuna eiga að gæta réttmætar væntingar til 

þess að deiliskipulagið standi óbreytt að þessu leyti? Ef svo er eykur það líkur á því að 

breytingarnar teljist verulegar. 

Víkja breytingarnar að miklu leyti frá því byggðafyrirkomulagi sem deiliskipulagið 

gerir ráð fyrir, t.d. er varðar notkun, útlit eða hagnýtingu? Ef svo er eykur það einnig líkur 

þess að breytingarnar krefjist málsmeðferðar 1. mgr. 43. gr.  

Að lokum má bæta því við að deiliskipulag er fyrirbæri sem byggir á 

lýðræðislegum grunni og þær kröfur sem gerðar eru til undirbúnings þess eru til þess fallnar 

að íbúar og nágrannar geta lifað í sátt og samlyndi við það. Sá grunnur er einn og sér 

haldbær rök fyrir því að þrengja undantekningarheimild 2. mgr. 43. gr. enn frekar og bendi 

ég einnig á orð umboðsmanns Alþingis í ofanreifuðu áliti að ákvæði 2. mgr. 43. gr. veitir 

eingöngu heimild til grenndarkynningar í stað hinnar tímafreku málsmeðferðar nýs 

deiliskipulags, en bakar með engu móti skyldu á herðar stjórnvalda. Því er kannski 

heppilegra og betur samrýmanlegt lýðræðislegum kröfum samfélagsins til stjórnsýslunnar 

að fara sem oftast þá leið sem boðin er í 1. mgr. 43. gr. 

Með þessu er þó ekki sagt að grenndarkynning á grundvelli 2. mgr. 43. gr. sé 

neikvætt fyrirbæri í sjálfu sér sem beri að forðast í lengstu lög. Auðveldlega kunna að 

skapast aðstæður þar sem öllum, jafnt stjórnvöldum sem borgurum, kemur betur að sleppa 

málsmeðferð 1. mgr. 43. gr. og halda einfalda grenndarkynningu í staðinn. Að því sögðu 
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er ljóst að 2. mgr. 43. gr. veitir mikið réttarhagræði við slíkar aðstæður, en ljóst er að því 

verður að beita af ábyrgð og virðingu stjórnvalda gagnvart lýðræðinu. 
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