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Ágrip 

Viðfangsefni verkefnisins var notkun gátlista við gerð aðalskipulags á Íslandi. Gátlistinn sem 

varð fyrir valinu var fenginn úr bókinni Urban Land Use Planning en höfundar hennar eru 

Berke, P., Godschalk, D., Kaiser, E. & Rodriguez, D., og er hún frá árinu 2006. Gátlistinn 

gengur út á það að meta gæði skipulagsáætlana hvað varðar kröfur um innihald þeirra, notagildi 

og fleira. En áður en gátlistanum var beitt á aðalskipulagsáætlanirnar var hann heimfærður fyrir 

íslenskar aðstæður, þ.e. örlitlar breytingar voru gerðar á spurningum og bætt var við spurningum 

sem byggja á íslenskum skipulagslögum og fleira. Auk gátlistans var farið yfir 

aðalskipulagsáætlanir, þróun aðalskipulags út frá lagabreytingum og nýjum áherslum, 

skipulagskerfið á Íslandi og sveitarstjórnarstigið.  

Markmiðið með verkefninu var að varpa ljósi á styrkleika og veikleika íslenskrar 

aðalskipulagsgerðar með því að nota gátlista við yfirferð 13 aðalskipulagsáætlana og komast að 

því hvert notagildi slíks gátlista er í íslensku skipulagskerfi. Auk þess sem þróun aðalskipulags 

var skoðuð út frá lagalegu samhengi. 

Við gerð aðalskipulags þarf að huga að mörgum þáttum og því getur verið auðvelt að 

týna þræðinum, yfirsjást eitthvað, eða gleyma einhverju í ferlinu. Skipulagsstofnun lét vinna 

árið 2003 ítarlegt leiðbeiningarit, sem ætti að vera gott hjálpartæki við þá vinnu er 

aðalskipulagsgerð felur í sér, en síðan eru liðin 12 ár og því margt, sem þarf að uppfæra, sér í 

lagi það, sem tengist löggjöfinni beint og breyttist við tilkomu nýrra skipulagslaga nr. 123/2010.  

Niðurstöður verkefnisins sýndu að notkun gátlistans hefur þann möguleika, að auka 

gæði aðalskipulagsáætlana, hann sýndi fram á hverjir styrkleikar og veikleikar íslenskra 

aðalskipulagsáætlana eru út frá kröfum gátlistans, auk þess að í ljós kom að hann á vel við 

íslenskar aðstæður. Niðurstöður sýndu það einnig, að þær breytingar sem hafa átt sér stað í 

íslenskum skipulagslögum hafa haft jákvæð áhrif á gæði aðalskipulagsáætlana, út frá kröfum 

gátlistans. Gátlistann er bæði hægt að hafa til hliðsjónar á meðan á aðalskipulagsvinnunni 

stendur og einnig í lokin til að yfirfara það sem er komið og fá á hreint hvort það er eitthvað 

sem þurfi að bæta. 

 

 

Lykilorð: Aðalskipulag, skipulagsmál, gátlisti, ferli, aðferðir, skipulagslög. 
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Abstract 
 

This thesis looks at how the use of a checklist may affect the making of a General Plan in 

Iceland. The checklist used is from a book that was published in 2006 by the name of Urban 

Land Use Planning and was written by Berke, P., Godschalk, D., Kaiser, E. & Rodriguez, D. 

The checklist is an internal and external plan-quality evaluation. Before the checklist was used 

to evaluate the General Plans, some changes were made. Some questions concerning laws 

relating to General Plans were added etc. In addition to the checklist we also looked at Icelandic 

General Plans, the development of the General Plan from legislative changes and new focus, 

the planning system in Iceland and the local authority. 

 The aim of this project was to highlight the strengths and weaknesses of the Icelandic 

General Plan using a checklist while going over 13 General Plans, and discover what the use of 

such a checklist is for the Icelandic planning system. In addition, the development of the 

General Plan was reviewed from a legal perspective. 

 When working on making a General Plan there are many factors that need to be 

considered and so it can be easy to lose the thread, overlook something or forget something in 

the process. In 2003 the Icelandic Planning Agency had a detailed guide made that should be 

very helpful in the making of a General Plan, but since the guide came out 12 years have passed 

and therefor there is a need for an upgraded version, especially what is directly related to the 

legislation and the changes that have been made with the new legislation. 

 The results showed that using the checklist has the potential to enhance the quality of 

General Plans, it showed what the strengths and weaknesses of Icelandic General Plans are, in 

addition to showing that it is well suited for Icelandic conditions and planning system. The 

results also showed that the changes that have occurred in local planning laws have had a 

positive impact on the quality of General Plans, considering the requirements of the checklist. 

The checklist can both be taken into account during the work, and also at the end to go over 

what has been done and make sure if there is something that needs to improve. 

  

 

Keywords: General Plan, planning, checklist, process, methods, laws of urban and regional 

planning. 
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Orðskýringar 

 
Aðalskipulag: „Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og 

umhverfismál í sveitarfélaginu.“ (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 1. liður). 

 

Landnotkun: Ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem undir íbúðir, frístundahús, iðnað, 

verslun, útivist og landbúnað (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 11. liður). 

 

Landnýting: Samheiti yfir mælikvarða á það hversu mikil nýting lands er, svo sem 

nýtingarhlutfall og þéttleika byggðar (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 12. liður). 

 

Sjálfbær þróun: Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum 

kynslóða til að mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir efnahagslegum gæðum verður 

að haldast í hendur við vernd umhverfisins og grunngæða jarðar (Skipulagslög nr.123/2010, 2. 

gr., 18. liður). 

  

Skipulagsáætlun: Áætlun um markmið og ákvarðanir viðkomandi stjórnvalda um 

framtíðarnotkun lands. Þar er gerð grein fyrir því að hvers konar framkvæmdum er stefnt og 

hvernig þær falla að landnotkun á tilteknu svæði. Forsendum ákvarðana er einnig lýst. 

Skipulagsáætlanir sveitarfélaga skiptast í þrjá flokka, svæðisskipulag, aðalskipulag og 

deiliskipulag. Skipulagsáætlun er sett fram í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti þar 

sem það á við (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 19. liður). 

 

Skipulagsferli: Atburðarás skipulagsvinnunar, þ.e.a.s. það sem gerist frá því ákveðið er að fara 

út í gerð skipulagsáætlunar og þar til endanleg skipulagsáætlun liggur fyrir (Matthildur Kr. 

Elmarsdóttir & Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 2003). 

 

Umsagnaraðilar: Opinberar stofnanir og stjórnvöld sem sinna lögbundnum verkefnum á sviði 

skipulagsmála og leyfisveitingum þeim tengdum. (Skipulagslög nr.123/2010, 2. gr., 23. liður). 
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1. Inngangur 

1.1. Tilurð verkefnis 

Saga formlegrar aðalskipulagsgerðar á Íslandi er ekki löng en fyrstu íslensku skipulagslögin 

tóku gildi árið 1921. Í þeim lögum voru aðeins kauptún og sjávarþorp, sem höfðu 

lágmarksfjölda íbúa upp á 500, skipulagsskyld (Lög um skipulag kauptúna og sjávarþorpa nr. 

55/1921). Þessum lágmarksfjölda var svo breytt í 200 íbúa með breytingu á lögunum árið 1938 

(Lög um skipulag kauptúna og sjávarþorpa nr. 55/1921).  

Með skipulagslögunum sem tóku gildi árið 1964 voru aðeins kaupstaðir, kauptún og 

þorp með íbúafjölda upp á 100 eða fleiri skipulagsskyld (Skipulagslög nr. 19/1964). En með 

lögum nr. 31/1978 um breytingu á lögunum frá 1964 urðu öll sveitarfélög skipulagsskyld. Kom 

þar fram að gera ætti skipulagsuppdrætti af öllum þéttbýlisstöðum, þar sem bjuggu 50 manns 

eða fleiri eða þar sem ætla mætti að mati skipulagsstjórnar, að þéttbýli myndi rísa.  

Í upphafi árs 1998 tóku svo gildi Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 þar sem fram 

kom að skipulagsskylda nái til lands og hafs innan marka sveitarfélaga og að sveitarfélög skuli 

á hverjum tíma hafa í gildi aðalskipulag. Ekki er lengur fjallað um lágmarksfjölda íbúa.  

Hvað skipulagsskyldu varðar urðu ekki miklar breytingar á lögunum frá 1997 og 

núgildandi skipulagslögum nr. 123/2010, þar segir þó að aðalskipulag sé skipulagsáætlun fyrir 

eitt sveitarfélag og skuli taka til alls lands innan marka sveitarfélagsins. 

 

 Við gerð og framsetningu aðalskipulags á Íslandi ber að fara eftir gildandi 

skipulagslögum og skipulagsreglugerð. Með þeirri þróun sem orðið hefur á skipulagslögum og 

skipulagsreglugerðum hafa kröfur aukist og margt breyst, s.s. aðkoma almennings að 

aðalskipulagsgerð, að vinna við aðalskipulag skuli hefjast á lýsingu á skipulagsverkefninu og 

áhersla á sjálfbæra þróun.  

Aðalskipulag er stjórntæki viðkomandi sveitarfélags, þar sem sett er fram stefna 

sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins varðandi landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, 

samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál. Aðalskipulag á að vera auðlæsilegt fyrir íbúa 

viðkomandi sveitarfélags, og aðra þá er hafa hagsmuni að gæta, svo auðvelt sé fyrir þá að vita 

hver áform sveitarstjórnar eru og koma með athugasemdir ef þeir telja þörf á. 

 Höfundur verkefnisins ákvað að skoða skipulagskerfið á Íslandi, með áherslu á 

aðalskipulagsáætlanir, og meta það hver gæði aðalskipulagsáætlana á Íslandi eru út frá kröfum 
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gátlista úr bókinni Urban Land Use Planning frá árinu 2006, ákvæðum skipulagslaga nr. 

123/2010 og fleira (sjá nánar kafla 4.1.2.).  

 Gátlistinn gengur út á það að meta gæði skipulagsáætlana út frá kröfum er varða innihald 

þeirra, þ.e. málefni og framtíðarsýn, forsendur, markmið og stefnuramma og síðast en ekki síst 

skipulagstillöguna sjálfa en þar er spurt út í hönnun, framkvæmd og eftirlit. Einnig eru gæði 

skipulagsáætlana metin út frá því hversu gegnsætt ferlið er hvað varðar aðila er koma að vinnu 

þess, samræmi við aðrar áætlanir, hversu hvetjandi það er til framkvæmdar og hversu skiljanlegt 

það er gert hverjum þeim sem fer yfir það (sjá nánar 4. kafla). 

 Höfundur telur þetta áhugaverða leið til að skoða gæði aðalskipulagsáætlana á Íslandi í 

ljósi þess að ekki er neinn álíka gátlista að finna fyrir íslenska aðalskipulagsgerð og því er 

forvitnilegt að sjá hvernig til tekst og hvað þetta leiðir í ljós um íslenska aðalskipulagsgerð. 

1.2. Tilgangur og markmið 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að: 

- Varpa ljósi á styrkleika og veikleika íslenskra aðalskipulagsáætlana út frá kröfum 

gátlistans sem lagður er fyrir.  

- Skoða lagarammann sem snýr að aðalskipulagsgerð. 

- Komast að því hvort notkun gátlista við aðalskipulagsgerð geti leitt til aukinna gæða 

aðalskipulagsáætlana þannig að þau verði skýrari, skilvirkari og eftirfylgnin betri.  

 

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða aðalskipulagsgerð á Íslandi. Settar eru fram 

eftirfarandi rannskóknarspurningar. 

 

1. Fylgir aðalskipulagsgerð forskrift laganna? 

 

Með því að svara þessari spurningu gerir höfundur grein fyrir því hvort fylgt sé ákvæðum 

skipulagslaga við aðalskipulagsgerð og hvort munur sé á aðalskipulagsáætlunum á Íslandi. 

 

2. Hentar að nota gátlista byggðann á gátlistanum úr Urban Land Use Planning (2006) til 

að bæta aðalskipulagsáætlanir á Íslandi? 

 

Með því að svara þessari spurningu gerir höfundur grein fyrir gátlistanum og hvernig hann 

er heimfærður. 



3 

 

3. Hvað gefur notkun gátlistans til kynna um íslenskar aðalskipulagsáætlanir? 

 

Með því að svara þessari spurningu varpar höfundur ljósi á styrkleika og veikleika íslenskra 

aðalskipulagsáætlana eins og þær eru unnar í dag, út frá kröfum gátlistans. 

1.3. Efnistök og afmörkun efnis 

Verkefnið byggir á þeim skipulagslögum og skipulagsreglugerðum sem hafa verið og eru í gildi 

ásamt gátlistanum, sem notaður er við rannsóknina. Þau gögn eru svo notuð til að leggja mat á 

gæði þeirra aðalskipulagsáætlana sem teknar eru fyrir í rannsókninni.  

 Annar til og með sjötta kafla samanstanda af fræðilegri umfjöllun. Í öðrum kafla er 

fjallað um aðalskipulagsáætlanir, í þriðja kafla er farið yfir þróun aðalskipulags út frá 

lagabreytingum og nýjum áherslum frá fyrstu skipulagslögunum til núgildandi skipulagslaga. Í 

fjórða kafla er fjallað um fyrri rannsóknir með áherslu á það hvað geri skipulagsáætlun góða, 

fjallað er ítarlega um gátlistann sem rannsóknin er byggð á og svo farið yfir þær breytingar og 

viðbætur sem gerðar eru á honum áður en aðalskipulagsáætlanirnar 13 eru metnar. Í fimmta 

kafla er fjallað um íslenskt skipulagskerfi og í þeim sjötta er fjallað um sveitarstjórnarstigið. 

 Sjöundi kafli samanstendur af rannsókninni sem var unnin með heimfærðum gátlista. Í 

áttunda kafla er svo farið yfir það hvað niðurstöðurnar leiddu í ljós og rannsóknarspurningum 

svarað. Í níunda kafla eru teknar saman ályktanir af niðurstöðum verkefnisins auk þess sem 

lagðar eru fram vangaveltur höfundar sem upp komu við vinnu þessa verkefnis. 

 

Það sem afmarkaði helst rannsóknarefnið var magnið. Það þótti heldur tímafrekt að fara yfir 

allar aðalskipulagsáætlanir á Íslandi sem voru í gildi í lok árs 2014, sem voru þá 72 talsins. Því 

var ákveðið að fara aðeins yfir hluta þeirra, eða 13, en nógu margar til að gefa skýra mynd af 

þeim áherslum, sem eru lagðar við gerð aðalskipulags hér á landi.  

 Sveitarfélögin sem urðu fyrir valinu voru að mestu valin af handahófi en þó var hafður 

að leiðarljósi fjölbreytileiki. Fjölbreytileiki í stærð, þéttleika, staðsetningu og þeim 

skipulagslögum sem voru í gildi þegar viðkomandi aðalskipulagsáætlun, eða hluti hennar, var 

staðfest. Í töflu 1 hér á eftir er farið yfir allar þessar upplýsingar fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig 

sem tekið var fyrir í þessari rannsókn. 
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Tafla 1. Upplýsingar um staðsetningu, stærð, íbúafjölda og þau skipulagslög sem voru í gildi þegar 

aðalskipulagsáætlanirnar voru staðfestar. 
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Eins og fram kom hér að ofan er um að ræða 13 sveitarfélög, eitt þeirra byggir á skipulagslögum 

nr. 19/1964 og skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997, 10 þeirra byggja á skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997 og tvö byggja á skipulagslögum nr. 123/2010. Sveitarfélögin eru 

staðsett vítt og dreift um landið en flest eru þau á Suður- og Vesturlandi (sjá mynd 1), stærð 

þeirra er frá 9 km2 upp í 8.900 km2 og íbúafjöldi frá 470 til 121.840. 

 Sú aðalskipulagsáætlun sem var staðfest fyrir stystu, aðalskipulag Reykjavíkur, er 

líkleg til að hafa áhrif á komandi aðalskipulagsáætlanir en Reykjavík er það sveitarfélag sem 

hefur hvað mest áhrif á þróun skipulagsmála á Íslandi. Þar er stöðugt verið að þróa og koma í 

framkvæmd nýjum hugmyndafræðum sem önnur sveitarfélög eiga svo til að taka sér til 

fyrirmyndar (Sigríður Kristjánsdóttir, 2014). 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Staðsetning sveitarfélaga. 
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2. Aðalskipulag 

 

Aðalskipulag er skipulagsáætlun sem nær til alls lands sveitarfélags þar sem fram kemur stefna 

sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og 

umhverfismál í sveitarfélaginu. Aðalskipulagsáætlun nær til a.m.k. 12 ára tímabils og er í henni 

lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags varðandi landnotkun og takmarkanir á henni, 

samgöngu- og þjónustukerfi og byggðamynstur.  

Við gerð aðalskipulags ber að fara eftir skipulagslögum nr. 123/2010 (sjá viðauka 1), 

landsskipulagsstefnu og svæðisskipulagi þar sem það á við, einnig skal það byggt á áætlunum 

um þróun og þarfir sveitarfélagsins (Skipulagslög nr.123/2010). Þar að auki skal fylgja lögum 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Við gerð og framsetningu aðalskipulagsáætlana ber að 

fara eftir ákvæðum skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 (sjá nánar viðauka 2), en þar er farið 

ítarlegar í eftirfarandi þætti aðalskipulagsgerðar: 

- Ábyrgð á gerð og afgreiðslu aðalskipulags;  

- Lýsing aðalskipulagsverkefnis;  

- Kynning og samráð við gerð aðalskipulags;  

- Viðfangsefni og efnistök aðalskipulags;  

- Umhverfismat;  

- Framsetning aðalskipulags;  

- Kynning og auglýsing skipulagstillögu;  

- Afgreiðsla aðalskipulags;  

- Breytingar á aðalskipulagi; 

- Rammahluti aðalskipulags. 

 Í aðalskipulagi er sett fram sú framtíðarsýn sem íbúar viðkomandi sveitarfélags hafa. Á 

grundvelli þeirra forsendna sem liggja að baki og öðrum þeim þáttum sem ber að taka mið af 

við aðalskipulagsgerð eru lagðar fyrir þær stefnur, annað hvort bindandi eða leiðbeinandi, sem 

leiðir samfélagið í átt að þeirra framtíðarsýn. 

 Ef rétt er staðið að málum við gerð aðalskipulags á það að vera samstarfsverkefni 

viðkomandi sveitarfélags og allra hagsmunaaðila þess til að ná sátt um þá þætti er skipulagið 

varðar. 

2.1. Stjórntækið aðalskipulag 

Aðalskipulag er stjórntæki viðkomandi sveitarfélags til að koma áleiðis og framfylgja stefnum 

er varða hina ýmsu landnotkunarflokka og málefni er við koma samfélaginu, umhverfinu og 
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sjálfbærri þróun. Til að framfylgja aðalskipulaginu eru svo m.a. notuð þau stjórntæki sem 

skipulagslög gera ráð fyrir en þau eru deiliskipulag, framkvæmdaleyfi, byggingarleyfi og að 

vissu leyti mat á umhverfisáhrifum framkvæmda. Þar sem markmið aðalskipulags geta verið af 

margvíslegum toga dugar ekki einhver ein aðferð til að framfylgja þeim. Auk lögbundinna 

stjórntækja er hægt að beita aðferðum á borð við verklagsreglur og gátlista embættismanna, 

verkefnaáætlanir, starfshópa um tiltekin málefni, reglubundna vöktun forsendna, mat á árangri 

markmiða og staðardagskrá 21 (Matthildur Kr. Elmarsdóttir & Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 

2003).  

 Þörf er á notkun stjórntækisins aðalskipulags til að hafa skýra sýn á framtíðina og leiðir 

til að ná henni. Með aðkomu íbúa og annarra hagsmunaaðila við gerð aðalskipulags minnka 

líkur á hagsmunaárekstrum vegna stefnumörkunarinnar. Aðalskipulag er lögbundið stjórntæki 

sem allir, er það varðar, skulu fara eftir. 

 Líkt og fram kemur í grein 4.2. í skipulagsreglugerð nr. 90/2013 (sjá nánar viðauka 2) 

þá ber sveitarstjórn að leita eftir sjónarmiðum og tillögum íbúa, viðkomandi stjórnvalda og 

annarra þeirra sem eiga hagsmuni að gæta um mörkun stefnu. Við gerð aðalskipulags skal haft 

samráð við þá aðila sem fjalla um eða fara með þá málaflokka sem skipulagið nær til og kveðið 

er á um í öðrum lögum. Þar með má segja að ansi margir aðilar koma að aðalskipulagsferlinu. 

2.2. Ferli og aðferðir  

Árið 2003 gaf Skipulagsstofnun út ítarlegt leiðbeiningarit sem ber heitið Leiðbeiningar um gerð 

aðalskipulags – ferli og aðferðir. Tilgangurinn með útgáfu þess var að gera grein fyrir ákvæðum 

skipulags- og byggingarlaga og skipulagsreglugerðar um aðalskipulagsgerð og þar með 

leiðbeina sveitarfélögum eða öðrum þeim er vinna að aðalskipulagsgerð um útfærslu þess 

(Matthildur Kr. Elmarsdóttir & Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 2003). Það var gert með því að 

setja fram tillögur um fimm grundvallarþætti aðalskipulagsins, þ.e. hvað kemur fram í því og 

hvernig er unnið að því. Þessir þætti eru: vinnuferli við gerð aðalskipulags; aðferðir við 

greiningu forsendna; mörkun stefnu; kynning og samráð við gerð aðalskipulags auk þess að 

setja fram tillögur við umhverfismat aðalskipulagstillögu (Matthildur Kr. Elmarsdóttir & Ásdís 

Hlökk Theodórsdóttir, 2003). Útdrátt úr þessu leiðbeiningariti má finna í viðauka 3. 

 Frá gerð þessa leiðbeingarits hafa þágildandi skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

fallið úr gildi og skipulagslög nr. 123/2010 öðlast gildi, auk þess sem ný skipulagsreglugerð nr. 

90/2013 hefur tekið gildi, og því breytingar orðið á ákvæðum varðandi aðalskipulagsgerð. Í 

raun má segja að þetta rit sé orðið úrelt og þörf sé á að vinna nýtt leiðbeiningarit. Ekkert efni 
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sem er sambærilegt þessu leiðbeiningariti, og byggir á núgildandi lögum og reglugerðum, er 

aðgengilegt sveitarfélögum eða öðrum þeim er vinna að gerð aðalskipulags.  

 Þær leiðbeiningar sem hafa aftur á móti verið uppfærðar hjá Skipulagsstofnun og koma 

að gerð aðalskipulagsáætlana eru: 

- Leiðbeiningablað 5b um úrvinnslu aðalskipulags, en það var síðast uppfært í júní 

2012;  

- Leiðbeiningablað 2, frá nóvember 2011, um breytingar á aðalskipulagi; 

- Leiðbeiningablað 6 um gerð lýsingar fyrir skipulagsáætlun, gefið út í nóvember 

2012. 

- Auk þeirra hefur verið unnið kynningarefni sem varðar ákvörðun um endurskoðun 

aðalskipulags og var það gefið út í janúar 2015. 

 Í leiðbeiningablaði 5b (2012), um úrvinnslu aðalskipulags, er farið í grófum dráttum yfir 

ferlið og tímarammann við úrvinnslu aðalskipulags frá því ákvörðun er tekin um að vinna 

aðalskipulagstillögu og þar til hún er staðfest og tekur gildi. Á mynd 2 má sjá leiðbeiningablaðið 

eins og það birtist á heimasíðu Skipulagsstofnunar. 

 

Mynd 2 Leiðbeiningablað 5b um úrvinnslu aðalskipulags (fyrri hluti). 
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Mynd 2 Leiðbeiningablað 5b um úrvinnslu aðalskipulags (seinni hluti). 

 

2.3. Staða aðalskipulags 

Eins og fram kom hér á undan var með setningu skipulags- og byggingarlaga frá árinu 1997 

gerð krafa um að öll sveitarfélög skyldu ávallt hafa í gildi aðalskipulag sem næði til alls lands 

viðkomandi sveitarfélags. Þá áttu öll sveitarfélög á landinu að vera komin með aðalskipulag 

fyrir árslok 2007, eða innan 10 ára frá gildistöku laganna, staðan var hins vegar sú 1. desember 

árið 2014 að enn hafði ekki verið staðfest aðalskipulag fyrir tvö sveitarfélög en þau eru 

Helgafellssveit og Svalbarðshreppur (Skipulagsstofnun, á.á.). Á mynd 3 má sjá stöðu 

aðalskipulags á Íslandi eins og hún var 1. desember 2014. 
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Mynd 3. Staða aðalskipulags 1. desember 2014 (Skipulagsstofnun, á.á.) 
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3. Þróun aðalskipulags út frá lagabreytingum og nýjum 
áherslum 

 

Í þessum kafla verður farið nánar í þann lagaramma sem aðalskipulagsáætlun er unnin eftir og 

um leið gerð grein fyrir þróun laganna með tilliti til aðalskipulags. Á mynd 4 má sjá þróun 

laganna eftir tímalínu, hvenær hvaða lög tóku gildi og hvað það var sem breyttist eða bættist 

við þegar viðkomandi lög tóku gildi. Farið er nánar yfir þessar viðbætur og breytingar hér á 

eftir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Tímalína skipulagslaga frá 1921 til 2010 með áherslu á aðalskipulagsáætlanir (fyrsti hluti). 

1921 

Fyrstu íslensku skipulagslögin taka 

gildi. 

Lög um skipulag kauptúna og 

sjávarþorpa nr. 55/1921. 

- Aðeins kauptún og sjávarþorp sem 

höfðu lágmarksfjölda íbúa upp á 500 

voru skipulagsskyld. 

 

Með lögum nr. 31/1978 um 

breytingu á skipulagslögum nr. 

19/1964 verða öll sveitarfélög 

skipulagsskyld.  

 

- Gera skal skipulagsuppdrætti af 

öllum þéttbýlisstöðum, þar sem búa 

50 manns eða fleiri eða þar sem 

ætla má að mati skipulagsstjórnar, 

að þéttbýli rísi. 

 

- Einnig er þar komið inn á aðgengi 

fyrir alla. 

 

1964 

Skipulagslög nr. 19/1964 tóku við af 

lögunum frá 1921. 

- Aðeins kaupstaðir, kauptún og 

þorp með yfir 100 íbúa eru 

skipulagsskyld. 

 

- Frumkvæði skipulagsgerðar og 

ábyrgð liggur hjá skipulagsstjórn 

ríkisins. 

 

- Tekið fram hvað skuli koma fram 

á skipulagsuppdrætti. 

 

- Ráðherra skal setja reglugerð um 

gerð skipulagsuppdrátta. 

 

- Skipulagsuppdráttur ásamt 

fylgiskjölum skal vera til sýnis eigi 

skemur en 6 vikur. 

 

- Frestur til athugasemda eigi 

skemmri en 8 vikur frá birtingu 

auglýsingar. 

 

- Sveitarstjórn skal innan 8 vikna 

senda skipulagsstjórn athugasemdir 

þær, er borist hafa, ásamt umsögn 

sinni um hverja athugasemd og 

endanlega umsögn um uppdráttinn. 

 

(Frh. á næstu síðu...) 

Með breytingu á lögunum frá 

1921, sem varð árið 1938, var 

lágmarksfjölda íbúa þeirra 

kauptúna og sjávarþorpa sem voru 

skipulagsskyld breytt í 200.  
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- Skipulagsstjórn gengur síðan 

endanlega frá uppdrættinum og 

sendir hann ráðherra til 

staðfestingar. 

 

- Þegar ráðherra hefur staðfest 

uppdrátt, skal það birt í         

Stjórnartíðindum ásamt greinargerð 

skipulagsstjórnar um mörk hins 

skipulagða svæðis og annað, er hún 

telur máli skipta. 

 

- Þótt uppdráttur hljóti ekki 

staðfestingu, samkvæmt 1. mgr., er 

sveitarstjórn skylt að fara eftir 

honum. 

 

Mynd 4. Tímalína skipulagslaga frá 1921 til 2010 með áherslu á aðalskipulagsáætlanir (annar hluti). 

1997 

Skipulags- og byggingarlög nr. 

73/1997 tóku við af 

skipulagslögunum frá 1964 og 

byggingarlögum frá 1978, tóku þau 

gildi í upphafi árs 1998. 

- Skipulags- og byggingalög felld 

saman. 

 

- Skipulagsskylda nær til lands og 

hafs innan marka sveitarfélaga. 

 

- Frumkvæði og ábyrgð 

skipulagsgerðar flutt til 

sveitarfélaga. 

 

- Tekið er fram hvað 

skipulagsáætlun felur í sér og nánar 

farið í það hvað skuli koma fram í 

henni. 

 

- Í skipulagsáætlunum skal gera 

grein fyrir áhrifum áætlunarinnar. 

 

- Skilgreind eru mismunandi 

skipulagsstig: Svæðis-, aðal- og 

deiliskipulag. 

 

- Gildandi skipulagsáætlanir skulu 

vera í innbyrðis samræmi. 

 

- Aðkoma almennings að 

skipulagsmálum. 

 

- Hverfisvernd. 

 

- Endurskoða skal aðalskipulag á 

fjögurra ára fresti, að loknum 

sveitarstjórnarkosningum. 

 

- Sveitarfélög skulu á hverjum tíma 

hafa í gildi aðalskipulag. 

 

- Skipulagsstjórn ríkisins lögð niður. 

 

- Skipulagsstofnun tekur til starfa. 

 

(Frh. á næstu síðu...) 

Lög um umhverfismat áætlana nr. 

105/2006 tóku gildi 30. júní 2006. 

 

2010 Skipulagslög nr. 123/2010 tóku við 

af skipulags- og byggingarlögum nr. 

73/1997 í byrjun árs 2011. 

 

- Sjálfbær þróun skal höfð að 

leiðarljósi. 

 

- Vinna við aðalskipulag (auk 

svæðis- og deiliskipulags) skal 

hefjast á lýsingu á 

skipulagsverkefninu. 

 

- Svæðisskipulag er rétthærra en 

aðalskipulag og aðalskipulag er 

rétthærra en deiliskipulag. 

 

- Farið enn nánar í hvað 

aðalskipulag felur í sér og hvað 

skuli koma fram í 

skipulagsgreinargerð og á 

skipulagsuppdrætti. 

 

(Frh. á næstu síðu...) 
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3.1. Skipulagslög nr. 19/1964  

Í skipulagslögunum frá 1964 var ekki talað um aðalskipulag heldur skipulagsuppdrátt, en hann 

svaraði til aðalskipulags. Þar kom fram í 1. mgr. 4. gr. laganna að skylt er að gera 

skipulagsuppdrætti af öllum kaupstöðum, kauptúnum og þorpum, þar sem búa 100 íbúar eða 

fleiri.  

 

Hvað skal koma fram á skipulagsuppdrætti? 

Í 1. mgr. 10.gr. laganna segir, að sýna skuli aðalumferðaræðar, skiptingu fyrirhugaðrar byggðar 

í íbúðarhverfi, iðnaðarhverfi, hafnarhverfi og opin svæði, svo og staðsetningu nauðsynlegra 

bygginga til almenningsþarfa o. s. frv., auk þess að gera grein fyrir nýtingarhlutfalli. 

 

- Aðalskipulag er háð samþykki 

sveitarstjórnar og staðfestingu 

Skipulagsstofnunar og ráðherra í 

þeim tilvikum sem hann skal 

staðfesta aðalskipulag. 

 

- Umhverfismat, þegar við á. 

 

- Tillagan skal jafnframt kynnt 

öðrum sveitarfélögum sem kunna að 

eiga hagsmuna að gæta vegna 

skipulagsins. 

 

- Tillagan skal liggja frammi hjá 

Skipulagsstofnun og á skrifstofu 

hlutaðeigandi sveitarfélags eða á 

öðrum opinberum stað og vera auk 

þess aðgengileg á netinu. 

 

-  Í auglýsingu skal tilgreina hvar 

tillagan er til sýnis og hve lengi og 

skal sá tími ekki vera skemmri en 

athugasemdafrestur. 

 

- Stefna aðalskipulags er bindandi 

við gerð deiliskipulags og útgáfu 

byggingar- og framkvæmdaleyfa. 

 

 

 

 

- Áður en tillaga að aðalskipulagi er 

tekin til formlegrar afgreiðslu í 

sveitarstjórn skal tillagan, markmið 

hennar og forsendur kynnt íbúum 

sveitarfélagsins og sveitarstjórnum 

aðliggjandi sveitarfélaga. 

 

- Að lokinni kynningu skal tillagan 

lögð fyrir sveitarstjórn til fyrri 

umræðu. Sveitarstjórn skal að henni 

lokinni senda Skipulagsstofnun 

tillöguna til athugunar. 

 

- Skipulagstillagan skal vera til 

sýnis eigi skemur en 4 vikur. 

 

- Frestur til að skila inn 

athugasemdum skal ekki vera 

skemmri en 6 vikur frá birtingu 

auglýsingar. 

 

- Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt 

tillögu að aðalskipulagi skal 

sveitarstjórn senda Skipulagsstofnun 

hana til afgreiðslu. 

Mynd 4. Tímalína skipulagslaga frá 1921 til 2010 með áherslu á aðalskipulagsáætlanir (þriðji hluti). 
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Vinna skal reglugerð um gerð skipulagsuppdrátta 

Í 13. gr. þessara laga segir að ráðherra skuli, að fengnum tillögum skipulagsstjórnar, setja 

reglugerð um gerð skipulagsuppdrátta. 

 

Aðgengi fyrir alla 

Sú viðbót varð við 13. gr. með lögum nr. 31/1978, um breytingu á skipulagslögum nr. 19/1964, 

að hið skipulagða svæði eigi að gera fötluðu og öldruðu fólki auðvelt að komast leiðar sinnar 

og að tekið skuli að öðru leyti tillit til sérþarfa þess, svo sem varðandi götur, gangstéttir, 

bifreiðastæði og staðsetningu íbúðarhúsa, sem sérstaklega eru ætluð fötluðum og öldruðum. 

 

Umsögn og samþykkt 

Í 15. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 segir að þegar skipulagsstjórn hefur samþykkt tillögu að 

skipulagsuppdrætti skv. 10. gr. skal tillagan send viðkomandi sveitarstjórn til umsagnar. Þá 

hefur sveitarstjórn 3 mánuði, nema um lengri frest sé samið, til þess að koma til skila umsögn 

sinni. Ef sú umsögn berst ekki á tilætluðum tíma telst sveitarstjórn hafa samþykkt uppdráttinn 

að svo stöddu.  

 

Auglýsing skipulagstillögu 

Þegar skipulagsstjórn ákveður svo að leggja skipulagstillöguna fram opinberlega skal hún skv. 

17. gr. laganna: 

auglýsa slíkt á þann hátt, sem venja er um auglýsingar stjórnvalda á 

umræddum stað. Skal þar tilgreint yfir hvaða svæði tillagan nái, hvar 

uppdrættir ásamt fylgiskjölum séu til sýnis og hve lengi, en það má eigi 

vera skemur en 6 vikur, hvert skila skuli athugasemdum við tillöguna 

og innan hvers frests, en hann má eigi vera skemmri en 8 vikur frá 

birtingu auglýsingar, og jafnframt skal tekið fram, að þeir, sem eigi geri 

athugasemdir innan tilskilins frests, teljist samþykkja tillöguna. 

 

Athugasemdir, afgreiðsla og gildistaka 

Í kjölfarið segir svo í 18. gr. 

Athugasemdum við skipulagstillögu skal skilað til sveitarstjórnar. 

Sveitarstjórn skal innan 8 vikna, nema skipulagsstjórn ákveði 

lengri frest, senda skipulagsstjórn athugasemdir þær, er borist hafa, 
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ásamt umsögn sinni um hverja athugasemd og endanlega umsögn um 

uppdráttinn. 

Hafi samvinnunefnd fjallað um skipulagstillöguna, skal leitað 

umsagnar hennar um athugasemdirnar. 

Skipulagsstjórn gengur síðan endanlega frá uppdrættinum og 

sendir hann ráðherra til staðfestingar. 

Þegar ráðherra hefur staðfest uppdrátt, skal það birt í 

Stjórnartíðindum ásamt greinargerð skipulagsstjórnar um mörk hins 

skipulagða svæðis og annað, er hún telur máli skipta. 

 

3.2. Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

Með tilkomu skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 áttu sér stað miklar viðbætur og 

breytingar tengdri aðalskipulagsgerð. Fyrst og fremst felast breytingarnar í því að 

skipulagsskylda nær til lands og hafs innan marka sveitarfélaga, auk þess sem frumkvæði og 

ábyrgð skipulagsgerðar voru flutt til sveitarfélaga. 

 

Hvað felur skipulagsáætlun í sér? 

 Í 9. gr. laganna kemur fram að: 

Í skipulagsáætlunum er mörkuð stefna um landnotkun og þróun 

byggðar. Þar eru sett fram markmið um einstaka þætti varðandi 

íbúðarbyggð, atvinnusvæði, náttúruvernd, samgöngur o.fl., í samræmi 

við 1. gr. laga þessara. 

Í skipulagsáætlunum skal m.a. lýsa náttúru og aðstæðum öllum á 

skipulagssvæðinu við upphaf áætlunarinnar og forsendum þeirrar 

stefnu sem hún felur í sér. 

Við gerð skipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og 

tillögum íbúa og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um mörkun 

stefnu og skipulagsmarkmið. 

Í skipulagsáætlunum skal gera grein fyrir áhrifum áætlunarinnar, 

einstakra markmiða hennar og ráðgerðra framkvæmda á umhverfi, 

náttúruauðlindir og samfélag, m.a. með samanburði þeirra kosta sem til 

greina koma. 
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Ef innan marka skipulagssvæðis eru einstakar byggingar, mannvirki, 

húsaþyrpingar, náttúruminjar eða trjágróður sem æskilegt er talið að 

varðveita vegna sögulegs, náttúrulegs eða menningarlegs gildis, án þess 

að um lögformlega friðun sé að ræða, skal setja í viðkomandi 

skipulagsáætlun ákvæði um hverfisvernd. 

Svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlanir skulu vera í innbyrðis 

samræmi. 

 

Fleiri koma að gerð skipulagsreglugerðar 

Farið er nánar í þætti, í 10. gr. laganna, er varða ákvæði skipulagsreglugerðar sem 

umhverfisráðherra setur um gerð skipulagsáætlana að fengnum tillögum Skipulagsstofnunar og 

umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 

Hvað felur aðalskipulagsáætlun í sér? 

Í 16. gr. laganna er farið nánar yfir aðalskipulag og segir þar meðal annars að „Í aðalskipulagi 

er sett fram stefna sveitarstjórnar um landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi, umhverfismál 

og þróun byggðar í sveitarfélaginu á minnst 12 ára tímabili. Við gerð þess skal byggt á 

markmiðum laga þessara og áætlunum um þróun og þarfir sveitarfélagsins á 

skipulagstímabilinu.“  

 

Endurskoðun aðalskipulags 

Hvað varðar svo endurskoðun þess segir að aðalskipulag skal endurskoða á fjögurra ára fresti, 

að afloknum sveitarstjórnarkosningum, og er málsmeðferð þess eins og um nýtt aðalskipulag 

sé að ræða. 

 

Kynning 

Þá ber einnig að nefna nýtt ákvæði laganna sem fól í sér töluverðar breytingar á ferlinu en það 

er kynning á aðalskipulagstillögu. En í lögunum frá 1964 var aðeins kveðið á um auglýsingu 

og athugasemdafrest. Í þessu nýja ákvæði er farið yfir það að áður en tillagan er tekin til 

formlegrar afgreiðslu sveitarstjórnar skuli hún, ásamt markmiðum og forsendum hennar kynnt 

íbúum sveitarfélagsins á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Auk þess skal tillagan 

kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga.  

 

 



17 

 

Auglýsing skipulagstillögu 

Í 2. mgr. 17. gr. laganna segir: „Að lokinni kynningu skal tillagan lögð fyrir sveitarstjórn til 

fyrri umræðu. Sveitarstjórn skal að henni lokinni senda Skipulagsstofnun tillöguna til 

athugunar. Hafi Skipulagsstofnun ekki gert athugasemdir innan fjögurra vikna frá því að 

tillagan barst henni skal tillagan auglýst óbreytt skv. 18. gr.“ Auglýsa skal með áberandi hætti 

og tilgreina hvar tillagan er til sýnis og hve lengi, en það skal eigi vera skemmri tími en 4 vikur.  

 

Athugasemdir, afgreiðsla og gildistaka 

Eftir birtingu auglýsingar skal hagsmunaaðilum gefinn kostur á að gera athugasemdir við 

tillöguna innan ákveðins tíma sem eigi skal vera skemmri en 6 vikur, og tekið skal fram hvert 

skila eigi athugasemdum. 

Þegar frestur til athugasemda er liðinn fer sveitarstjórn yfir þær, tekur afstöðu til þeirra 

og hvort gera skuli breytingar á tillögunni. Skal sú niðurstaða auglýst. Þegar sveitarstjórn hefur 

svo samþykkt tillögu að aðalskipulagi skal hún senda Skipulagsstofnun hana til afgreiðslu, 

ásamt athugsasemdum og umsögn sveitarstjórnar um þær, innan 8 vikna frá því að 

athugasemdafrestur rann út. 

Segir svo í 19. gr. laganna að Skipulagsstofnun skal innan 4 vikna frá því að 

aðalskipulagstillagan barst henni gera tillögu til ráðherra um staðfestingu aðalskipulagsins, 

synjun eða frestun á staðfestingu að öllu leyti eða hluta. Aðalskipulag, eða breyting á því, er 

háð staðfestingu ráðherra og tekur gildi þegar staðfesting hefur verið birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

 

3.3. Skipulagslög nr. 123/2010 

Í gildandi skipulagslögum nr. 123/2010 er farið yfir hvað aðalskipulag felur í sér, hvernig skuli 

unnið að því og að sjálfbær þróun skuli höfð að leiðarljósi við gerð þess. Þar er farið yfir þá 

þætti sem þurfa að koma fram í aðalskipulagsáætlun og að í henni sé lagður grundvöllur fyrir 

gerð deiliskipulags, enda um bindandi stefnu að ræða. Þá er einnig tekið fram að gæta þurfi 

samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga og að það skuli byggt á markmiðum 

skipulagslaga, landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi þar sem það á við og áætlunum um þróun 

og þarfir sveitarfélagsins. En það kom einmitt fyrst fram í núgildandi lögum að svæðisskipulag 

sé rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag sé rétthærra en deiliskipulag. Einnig er farið yfir 

það hvernig aðalskipulag skuli vera sett fram og hvað eigi að koma fram í hverju formi 

tillögunar fyrir sig, þ.e. greinargerð, skipulagsuppdrætti o.s.frv. 
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Ábyrgð á aðalskipulagsgerð 

Þegar kemur að ábyrgð og gerð aðalskipulags kemur fram í 29. gr. laga þessara að sveitarfélög 

skulu á hverjum tíma hafa í gildi aðalskipulag og er það á ábyrgð sveitarstjórnar að sjá til þess 

að svo sé. Það er í höndum skipulagsnefndar viðkomandi sveitarfélags að annast vinnslu, 

kynningu og afgreiðslu aðalskipulags í umboði sveitarstjórnar. En það er hlutverk 

sveitarstjórnar að samþykkja það og senda það til Skipulagsstofnunar til staðfestingar. Í sumum 

tilvikum er það í höndum Umhverfis- og auðlindaráðherra að staðfesta aðalskipulag. 

 

Lýsing á skipulagsverkefninu 

Það sem ber ef til vill sérstaklega að taka fram er tilkoma 30. gr. skipulagslaga eins og hún 

hljóðar í núgildandi lögum, en þar er komið inn á ákvæði er varða skipulagsferlið og ber greinin 

titilinn „Gerð aðalskipulags, kynning og samráð“, þar segir í 1. mgr.: 

Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka 

saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða 

áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina og upplýsingar um 

forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem 

kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum 

sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Leita skal umsagnar um 

hana hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir 

almenningi. Í skipulagsreglugerð er kveðið nánar á um lýsingu 

aðalskipulagsverkefnis og kynningu hennar. 

 

Kynning 

Farið er yfir það hvernig skuli staðið að kynningu og að tillagan, forsendur hennar og 

umhverfismat, þegar það á við, skuli kynnt. Kynningin skal einnig vera auglýst með áberandi 

hætti. Að lokinni kynningu skal tillagan lögð fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu sem sendir hana 

Skipulagsstofnun til athugunar, að lokinni umfjöllun. Skipulagsstofnun hefur svo 4 vikur til að 

gera athugasemdir, ef engin athugasemd berst er tillagan auglýst óbreytt skv. 31. gr. (sjá viðauka 

1). Telji Skipulagsstofnun kröfum um aðalskipulagsgerð ekki fullnægt skal hún leita 

samkomulags við sveitarstjórn um breytingar. „Náist ekki samkomulag er sveitarstjórn engu að 

síður heimilt að auglýsa tillöguna en athugasemdir Skipulagsstofnunar skulu þá jafnframt 

auglýstar og liggja frammi með tillögunni“ (Skipulagslög nr. 123/2010, 30. gr., 3. liður). 
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Auglýsing, afgreiðsla og gildistaka 

Í skipulagslögunum er einnig fjallað um auglýsingu, afgreiðslu og gildistöku aðalskipulags. Þar 

er fjallað um hvernig skuli standa að auglýsingu tillögu að aðalskipulagi og hvað skuli koma 

fram í auglýsingunni. Hvað varðar afgreiðslu og gildistöku er lagalegu ferli lýst nákvæmlega 

frá samþykki sveitarstjórnar þar til aðalskipulag hefur hlotið staðfestingu Skipulagsstofnunar 

eða Umhverfis- og auðlindaráðherra þar sem það á við og verið birt í B-deild Stjórnartíðinda 

(sjá nánar 31. og 32. gr. skipulaglaga í viðauka 1). 

 

Endurskoðun aðalskipulags 

Þegar kemur að endurskoðun aðalskipulags segir í 35. gr. laga þessara að, strax að loknum 

sveitarstjórnarkosningum sé það á ábyrgð sveitarstjórnar að meta hvort ástæða sé til að 

endurskoða aðalskipulagið. Telji hún þörf á því ber að vinna að því líkt og um gerð nýs 

aðalskipulags sé að ræða. Sveitarstjórn hefur annars eitt ár til að tilkynna Skipulagsstofnun um 

ákvörðun sína hvort vinna eigi að nýju aðalskipulagi eður ei. Ef ákveðið er að gera það ekki þá 

heldur aðalskipulagið gildi sínu. 

 

Hver borgar brúsann 

Lögin kveða einnig á um breytingar á aðalskipulagi, ágreininga um það og frestun á gerð þess. 

Allt kostar þetta sitt og kemur fram í 18. gr. laganna að sveitarfélög geti fengið greiddan allt að 

helmingi kostnaðar við gerð eða endurskoðun aðalskipulagsins úr Skipulagssjóði, og við 

sérstakar aðstæður jafnvel meira. En það sveitarfélag sem ekki fær framlag úr Skipulagssjóði 

fær helming innheimtra skipulagsgjalda í sveitafélaginu yfirfærðan árlega úr sjóðnum. 

 

Eitt af markmiðunum með setningu núgildandi skipulagslaga var að auka virkni og 

sveigjanleika skipulagsferlisins (Sigríður Kristjánsdóttir, 2014). Gildistaka nýrra skipulagslaga 

hafði áhrif á framsetningu skipulagsáætlana, breytti framkvæmdaáætlunum og vinnslu þeirra, 

auk þess sem tilgangurinn með framkvæmdaáætlunum varð skýrari (Sigríður Kristjánsdóttir, 

2014).  

 

Aðalskipulagsáætlun skal einnig byggð á skipulagsreglugerð og lögum um umhverfismat 

áætlana þar sem það á við og er hér farið nánar yfir það. 
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Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 

Í 4. kafla skipulagsreglugerðar er farið ítarlegar í þætti aðalskipulagsgerðar og fjallar 4.1.1. gr. 

hennar um að: 

Markmið með gerð aðalskipulags, auk almennra markmiða skv. 

reglugerð þessari eru:  

a. að vera vettvangur stefnumótunar sveitarstjórnar í samráði við íbúa      

um mikilvæg viðfangsefni sem snerta þróun sveitarfélagsins,  

b. að sýna með skýrum hætti hver stefna sveitarfélags er og stuðla 

þannig að markvissri þróun þar sem tekið er tillit til heildarhagsmuna,  

c. að miðla málum milli ólíkra hagsmuna þeirra sem búa og munu búa 

í sveitarfélaginu,  

d. að stuðla að öryggi almennings og lífsgæðum. 

 

Hvað aðalskipulagsgerð varðar í núgildandi skipulagsreglugerð, nr. 90/2013, má finna þar 

ítarleg ákvæði um gerð og framsetningu. Í viðauka 2 má sjá fjórða kafla skipulagsreglugerðar, 

um aðalskipulag, eins og hann leggur sig. 

 

Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 

Í lögum þessum segir að sá sem ber ábyrgð á áætlanagerð sem fellur undir þessi lög ber einnig 

ábyrgð á umhverfismati áætlunarinnar og kostnað af gerð þess, auk kynningar og samráðs. 

Umhverfisskýrsla skal unnin þar sem gerð er grein fyrir mati á áhrifum áætlunar á umhverfið. 

Matið skal unnið samhliða áætlanagerðinni og liggja fyrir áður en áætlun er samþykkt af 

viðkomandi stjórnvaldi.   

Þá segir einnig í 3. gr., 1. mgr. er varðar gildissvið að „ákvæði laga þessara gilda um 

umhverfismat þeirra skipulags- og framkvæmdaáætlana og breytinga á þeim sem marka stefnu 

er varðar leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum, nr. 106/2000“. 

 Lögin kveða einnig á um hvað umhverfisskýrsla ber að innihalda, hvernig ber að kynna 

hana og fleira.  

 

 

 

 

 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2000106.html
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4. Fyrri rannsóknir 

 

Hvað varðar framkvæmd skipulagsmála og skipulagskerfi á Íslandi þá er það best sambærilegt 

aðstæðum á hinum Norðurlöndunum, þ.e. Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Á milli 

Norðurlandanna hefur verið sett á stofn samstarf sem ber heitið PLANNORD en það felur í sér 

að saman kemur hópur fræðimanna á tveggja ára fresti og ræðir hin ýmsu málefni er koma að 

skipulagskerfi landanna.  

 Víða var leitað af birtum norrænum rannsóknum sem tengjast þessu verkefni beint en 

lítið var að finna. Þó fundust greinar um málefni sem koma inn á þætti sem tengjast verkefninu 

á einn eða annan hátt. Það eru greinar á borð við Indicator frameworks: Helping planners 

monitor urban sustainability (2015) þar sem fjallað er um notagildi vísa við gerð 

skipulagsáætlana, hversu mikilvægt það er að byggja stefnu á mælanlegum atriðum til að geta 

t.d. metið hversu vel gengur að framfylgja ákveðinni stefnu. Einnig var það greinin A 

methodology for assessing structure planning processes (1994) þar sem fjallað er um rannsókn 

sem gekk út á það að lýsa aðferðafræði við það að meta skipulagsferli.  

Þá voru skoðaðar heimasíður þeirra stjórnvalda á Norðurlöndum sem fara með æðstu 

stjórn skipulagsmála og eru sambærileg Skipulagsstofnun. Dönsk stjórnvöld taka það fram að 

framkvæmd skipulagsmála þar í landi verði í auknu mæli fyrir áhrifum frá nágrannalöndunum 

(Ministry of Environment and Food – Nature Agency, á.á). Svíar taka það fram að þróun á 

skipulagsferlinu og verkfærum þess sé mikilvægt (Boverket, 2015). Þó svo að engar birtar, 

finnskar, rannsóknir hafi fundist um efnið virðast þeir vera komnir langt á leið varðandi það að 

meta áætlanir og huga að þróun skipulagsferlisins (Ymparisto, 2015). Auk þess hafa, undanfarin 

ár, flest þessara landa verið að gera úttekt á sínum skipulagslögum og luku Finnar því fyrir um 

2 - 3 árum. 

Þrátt fyrir hversu sambærileg skipulagskerfin eru var ákveðið að notast við bandarískan 

gátlista, í grunninn, í þessu verkefni. Enda gerði höfundur verkefnisins athugun á því hversu 

vel gátlistinn hentaði fyrir íslenskt skipulagskerfi og aðstæður. Einnig er það svo að staðsetning 

Íslands, milli tveggja heimsálfa, hefur leitt til áhrifa frá ólíkum menningarheimum á samfélagið. 

Finna má merki um hugmyndafræði skipulagsgerðar frá Bandaríkjunum jafnt sem Evrópu, í 

íslenskum skipulagsáætlunum (Sigríður Kristjánsdóttir, 2014). 
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Ekki fundust birtar sambærilegar rannsóknir um aðferðir við gerð aðalskipulags hér á landi og 

því ekki mikið vitað um áhrif slíks gátlista á íslenska aðalskipulagsgerð. Aftur á móti hafa verið 

unnar rannsóknir erlendis til að meta gæði skipulagsáætlana, til dæmis rannsóknir á borð við: 

1. „General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans“ eftir William 

Baer frá árinu 1997. 

2. „The Effect of Mandated Planning on Plan Quality - A Fresh Look at What Makes „A 

Good Plan““ eftir Gene Bunnell og Edward J. Jepson, Jr. frá árinu 2011. 

3. „Does Planning Need the Plan?“ eftir Michael Neuman frá árinu 1998. 

4. „A bold vision and brand identity for the planning profession“ eftir Bruce McClendon 

frá árinu 2003.  

5. „Urban Land Use Planning“ eftir Berke, P., Godschalk, D., Kaiser, E. & Rodriguez, D. 

frá árinu 2006. 

 

Þessar greinar og bækur eru svo notaðar til að fá svör við eftirfarandi spurningu: 

 

Hvað gerir skipulagsáætlun góða? 

Lengi vel var það svo að skipulagsáætlanir skipuðu stóran sess þegar kom að skipulagsmálum. 

En eftir að menn fóru að gagnrýna skipulagsáætlanir eftir seinni heimstyrjöldina, fóru þeir sem 

komu að gerð skipulagsáætlana að efast um hæfni sína og notagildi áætlunarinnar sjálfrar 

(Neuman, M., 1998; Meyerson & Banfield, 1955; Altshuler, 1965). Færðist þá áherslan frá 

áætluninni yfir á ferlið (Neuman, M., 1998; Meyerson & Banfield, 1955; Altshuler, 1965). Á 

meðan á þessum breytingum stóð urðu til einstaklega góðar skipulagsáætlanir sem varð til þess 

að hægt og rólega fór mikilvægi þeirra aftur að gera vart við sig (Neuman, M., 1998) en enn 

þann dag í dag er mikil áhersla lögð á ferlið og minni á áætlunina sjálfa.  

Þó hafa fræðimenn um þónokkurn tíma unnið rannsóknir á því hvað það sé sem gerir 

skipulagsáætlun góða og eru þeir oft ósammála um það (Baer, W., 1997). Enda er það flóknara 

en svo að einhver einn þáttur ræður úrslitum um það hvort skipulagsáætlun sé góð eða slæm og 

því svo gott sem ómögulegt að koma með uppskrift af góðri skipulagsáætlun. En það þýðir ekki 

að það sé ekki hægt að gera greinarmun á hvað það er helst sem góð skipulagsáætlun inniheldur. 

  

Í grein sinni „General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better Plans“ 

fjallar William Baer (1997) um mikilvægi þess að geta lagt mat á gæði skipulagsáætlana á 

hinum ýmsu stigum ferlisins. Auk þess sem að skipulagsfræðingar og aðrir þeir er koma að gerð 

skipulagsáætlana ættu að geta unnið að slíku mati með viðmið viðkomandi skipulagsáætlunar í 
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huga. Með því að meta skipulagsáætlunina reglulega í gegnum ferlið, út frá þeim viðmiðum 

sem skipulagsfræðingar og aðrir þeir er vinna að skipulagsáætlun gefa sér, fæst aukinn 

skilningur á því sem verið er að gera og þar af leiðandi verða meiri líkur á auknum gæðum 

áætlunarinnar.  

En til eru alls konar leiðir til að meta skipulagsáætlun, hvort sem er á meðan á ferlinu 

stendur eða að lokinni vinnu og jafnvel þegar áætlunin hefur verið tekin í notkun og einhver 

árangur farinn að sjást. Einnig ber að hafa í huga að það skiptir miklu máli, hvað varðar 

niðurstöðu matsins, hver það var sem bjó það til. Því áhersluþættir eru mismunandi eftir því 

hvort um er að ræða t.d. fræðimann, aðila í pólitík, aðila sem kom að gerð 

skipulagsáætlunarinnar eða hagsmunaaðila.  

Sá gátlisti sem Baer (1997) gerði samanstóð af 60 spurningum sem skipt var í 8 flokka. 

Þessir flokkar eru:  

1. Upplýsingar um innihald skipulagsáætlunarinnar og semhengi þess;  

2. Hvort hugað er að og greint frá grundvallarþáttum skipulagsáætlunarinnar;  

3. Upplýsingar um ferlið og hverjir komu að því;  

4. Hvort hugað er að þeim þáttum sem skipulagsáætlunin hefur áhrif á;  

5. Innleiðing skipulagsáætlunarinnar;  

6. Gögn og aðferðir;  

7. Gæði samskipta;  

8. Framsetning skipulagsáætlunarinnar.  

Segir hann markmiðið með honum vera að kalla fram athugun á því sem verið er að gera á 

meðan unnið er að því, en að þessi listi sé engan veginn bindandi heldur til viðmiðunar. 

 

Það sem virðist einnig hafa sterk áhrif á gæði skipulagsáætlana í Bandaríkjunum er það hvort 

að ríki eru skyldug til að vinna slíka áætlun eður ei (Bunnell, G. & Jepson, E.J., 2011). En unnin 

var rannsókn á hver munurinn á gæðum skipulagsáætlana væri sem annars vegar eru 

skipulagsskildar og hins vegar ekki (Bunnell, G. & Jepson, E.J., 2011). Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá svar við því hvort að skipulagsskylda leiddi til betri skipulagsáætlana, 

sér í lagi hvað varðar það hversu upplýsandi skipulagsáætlunin er og hversu hvetjandi hún er 

til framkvæmdar (Bunnell, G. & Jepson, E.J., 2011).  

Niðurstaðan leiddi í ljós að þau ríki sem eru skildug til að vinna skipulagsáætlun eru 

ekki að skila frá sér betri áætlun en þau ríki þar sem ekki er skipulagsskylda, hvað fyrrnefnda 

þætti varðar (Bunnell, G. & Jepson, E.J., 2011). Það er einnig tekið fram í þessari grein, „The 

Effect of Mandated Planning on Plan Quality - A Fresh Look at What Makes „A Good Plan““ 
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eftir Gene Bunnell og Edward J. Jepson, Jr. frá árinu 2011, að það skiptir miklu máli, hvað 

niðurstöðurnar varða, hvaða þætti er verið að skoða við mat á gæðum skipulagsáætlana. Því þó 

svo að niðurstöður sýna að ein áætlun komi betur út en önnur þá þýðir það ekki endilega að 

gæði þeirrar sem kom verr út séu í heildina lakari. Því verður, við mat á skipulagsáætlunum, að 

miða athugunina út frá því sem verið er að sækjast eftir og því umhverfi sem verið er að vinna 

í. Aðeins þannig hefur niðurstaðan raunverulegt gildi við mat á gæðum skipulagsáætlunarinnar. 

 

 Bruce McClendon (2003) segir að einn af helstu kostum góðrar alhliða 

skipulagsáætlunar vera að hún miðlar framtíðarsýn á þann hátt að hún hvetur samfélagið til að 

framkvæma hana í sameiningu. Hún þarf að veita fólki skýra mynd annars eigi hún á hættu að 

sitja upp í hillu og safna ryki. Þar sem aðstæður eru ólíkar á hverju skipulagssvæði fyrir sig er 

ekki gengið að því að gefa skýrt og greinagott svar við því hvað gerir hverja skipulagsáætlun 

góða, því er mikilvægt að gera greinagóða gátlista hvað varðar aðferðir og ferli við vinnu 

skipulagsáætlunarinnar (Berke o.fl., 2006).  

 

4.1. Hentugur gátlisti við mat á aðalskipulagsáætlunum 
 
Við þessa rannsókn var ákveðið að notast við gátlista úr bókinni Urban Land Use Planning frá 

árinu 2006 en hann var sérstaklega unnin til að meta gæði skipulagsáætlana. Hann er búinn til 

af fræðimönnum sem hafa lengi unnið á sviði skipulagsmála og gert hinar ýmsu rannsóknir 

varðandi gæði skipulagsáætlana. Hér verður fjallað nánar um þann gátlista. 

 

Þegar kemur að notkun skipulagsáætlana skipta gæði þeirra öllu máli, hvort sem unnið er með 

svæðis-, aðal- eða deiliskipulag. Þær þurfa að vera skýrar svo að áætlaður árangur náist við 

innleiðingu framtíðarsýnar, markmiða og stefnumörkunar (Berke, Godschalk, Kaiser & 

Rodriguez, 2006). 

 Til að meta gæði bandarískra skipulagsáætlana hefur verið búinn til gátlisti þar sem 

annars vegar eru metnar innri gæðakröfur og hins vegar ytri gæðakröfur (Berke o.fl., 2006). 

Innri gæðakröfur leggja mat á innihald og gæði lykilatriða áætlunarinnar þ.e.  

 

- Málefni og framtíðarsýn;  

- Forsendur;  

- Markmið og stefnurammi;  

- Skipulagstillagan (Berke o.fl., 2006).  
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Undir ytri gæðakröfum skipulagsáætlunar flokkast:  

- Hvatning til notkunar áætlunar;  

- Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni;  

- Þættir sem tengjast skipulaginu, s.s. landsskipulag, svæðisskipulag;  

- Þátttaka leikmanna (Berke o.fl., 2006).  

Ytri gæðakröfur meta gæði áætlunarinnar út frá umfangi, hverjir það eru sem koma að gerð 

hennar og hversu auðlæsileg hún er fyrir almenning og aðra sem nota skipulagsáætlanir sem 

stjórntæki. 

Líkt og fram kemur í bókinni Urban Land Use Planning (2006) hefur nokkur samstaða 

verið meðal höfunda um viðeigandi viðmiðun til að ákvarða gæði áætlunar. Þessi viðmiðun er:  

- Að gera grein fyrir huglægum málum sem skilgreina gæði mismunandi hluta 

áætlunarinnar, þar með talið markmið, stefnur og forsendur (Kaiser, Godschalk & 

Chapin, 1995), (Kaiser & Davies, 1999).  

- Að gera grein fyrir gæðum samskipta, leiðbeiningum um framkvæmd og gildi 

málsmeðferðar (Baer, 1997). 

- Að ytri gildi áætlunar verða að vera hluti af heildargæðum áætlunarinnar, þar sem 

ytri gildi ná yfir mikilvægi umfangs áætlunar og hvernig hún taki mið af staðháttum 

(Hopkins, 2001). 

Út frá þessum viðmiðum hefur orðið til grunnurinn að þeim gátlista (sjá kafla 4.1.1.) sem 

höfundur þessa verkefnis mun nota til að meta gæði 13 aðalskipulagsáætlana á Íslandi. Mun 

matið leiða í ljós styrkleika og veikleika innri og ytri gæða áætlananna.  

 

Nánar um gátlistann 

Innri gæðakröfur áætlunar 

(1) Málefni og framtíðarsýn: Þessi hluti á að leiða í ljós þá framtíðarsýn sem íbúar 

sveitarfélagsins hafa hvað varðar samfélagið og landnotkun (Berke o.fl., 2006). Auk þess sem 

farið er yfir helstu málefni sem geta haft áhrif á framtíðarþróun hvort sem er í formi tækifæra 

eða ógna. Félag bandarískra skipulagsfræðinga mælir með að eftirfarandi lykilatriði komi fram 

í þessum hluta: 

1. Að mat verði lagt á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga á meðan á 

skipulagstímabilinu stendur. Matið ætti að innihalda: 

- Upplýsingar um núverandi stöðu og framtíðarspá er varðar íbúafjölda og hagkerfi.  

- Núverandi og framtíðar þarfir fyrir ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða. 



26 

 

- Núverandi og framtíðar áhrif framkvæmda á náttúrulegt umhverfi. 

2. Lýsingu á helstu ógnum og tækifærum samfélagsins vegna fyrirhugaðrar þróunar. 

3. Fara á yfir vandamál og málefni sem borgar-/bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða geta 

mögulega staðið frammi fyrir. 

4. Gert grein fyrir framtíðarsýn samfélagsins þar sem fram kemur skilgreining á því 

hvernig heildarímynd þess lítur út og hvernig samfélagið vill vera. 

(2) Forsendur: Í þessum hluta á að gera grein fyrir megin forsendum skipulagsins. Þær þurfa 

að vera skýrar, nákvæmar og unnar úr fullnægjandi gögnum (Berke o.fl., 2006). Skortur á 

forsendum er það sem kemur hvað mest niður á gæðum skipulagsáætlana. Forsendurnar eiga 

að samanstanda af tveimur lykilþáttum. Í fyrsta lagi að lýsa og greina almennt frá eftirfarandi 

þáttum í lögsagnarumdæmi viðkomandi áætlanagerðar: 

1. Núverandi og framtíðarspá mannfjölda og hagkerfis. 

2. Núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og núverandi framboð á landi til 

framtíðar. 

3. Núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem þjóna bæði 

hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu, og svarar spurningum er við koma ákvörðunum 

um framkvæmdir á fasteignamarkaðinum. 

4. Ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og berskjaldaðar auðlindir 

og eðlislegar hömlur á landnýtingu og þróun. 

Í öðru lagi eiga forsendurnar að skilgreina, útskýra og styðja rökfærslu hinna ýmsu málefna og 

stefna sem settar eru fram í áætluninni með því að nota: 

1. Kort sem gefa skýra mynd af niðurstöðum greininga. 

2. Töflur sem sýna gögn. 

3. Tilvísanir í gögn, aðferðir og líkön. 

(Berke o.fl., 2006) 

(3) Markmið og stefnurammi: Í þessum hluta áætlunarinnar á að gera grein fyrir markmiðum 

skipulagsáætlunarinnar og settar fram stefnur sem leiða til aðgerða til að ná settum markmiðum 

(Berke o.fl., 2006). 

 

(4) Skipulagstillaga: Á að gefa skýra mynd af áformum fyrir viðkomandi svæði með sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi. Hún leggur línurnar fyrir framkvæmdaáætlun, lýsir leiðum til að fylgja 

áætluninni eftir og einnig hvernig skuli meta aðstæður svo hægt sé að laga áætlunina að 

breyttum aðstæðum (Berke o.fl., 2006).  
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 Þessum hluta er skipt í þrennt, þ.e. staðbundna hönnun, framkvæmd og eftirlit: 

1. Staðbundin hönnun: Þau lykilatriði sem ættu að koma fram í þessum hluta eru kort sem 

sýna:  

- Framtíðar landnotkun,  

- Áætlun um landnotkun tengda samgöngukerfi,  

- Lagnaskipulagstillögur,  

- Að landnotkunarsvæðin séu höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt, 

- Að fyrirhuguð landnotkunarsvæði séu vel staðsett í landslaginu (Berke o.fl., 2006). 

2. Framkvæmd: Framkvæmdaáætlun greinir frá því hvernig skuli innleiða áætlunina til að 

ná settum markmiðum ásamt því að forgangsraða aðgerðum. Í framkvæmdaáætlun á 

einnig að koma fram tímaáætlun fyrir aðgerðir og hver beri ábyrgð á skipulagi fyrir 

hverja framkvæmd fyrir sig (Berke o.fl., 2006). 

3. Eftirlit: Í þessum hluta á að koma fram hvernig gengur að innleiða áætlunina og hversu 

vel tekst til að mæta þörfum, draga úr vandamálum og ná þeim markmiðum sem sett eru 

í upphafi (Berke o.fl., 2006). Það á að leggja mat á hversu vel gengur að fylgja eftir 

stefnum til að ná settum markmiðum og hvort áætluninni sé fylgt. Ef í ljós kemur að illa 

gengur að fylgja áætluninni eftir þá þarf að meta aðstæður og uppfæra áætlunina (Berke 

o.fl., 2006). Þó er skortur á vísum, það sem getur helst komið niður á gæðum áætlana 

hvað eftirlit varðar því eftir því sem markmið og stefnur eru nákvæmari því mun 

auðveldara er að sjá til þess að þeim sé fylgt eftir (Berke o.fl., 2006). 

Þessir þættir eru nauðsynlegir hverri skipulagsáætlun og ber að hafa að leiðarljósi við gerð 

þeirra. Þar sem staðhættir eru ólíkir á hverju skipulagssvæði fyrir sig getur aðferðafræðin við 

að ná fram þessum þáttum verið mismunandi. 

 

Ytri gæðakröfur áætlunar 

(5) Hvatning til framkvæmdar: Skipulagsáætlanir eru mikilvæg stjórntæki sem ber að koma 

til skila þannig að það sé hvetjandi að nota þær þegar tækifæri gefst til (Berke o.fl., 2006). Þeir 

þættir sem taldir eru hafa mest áhrif þegar kemur að því að hrinda áætlunum í framkvæmd eru: 

1. Að þær séu hvetjandi: Ef áætlanir eru hugmyndaríkar og bjóða upp á sannfærandi leiðir 

sem veita fólki innblástur til að grípa til aðgerða, þá eru meiri líkur á því að fólk notist 

við þær til að leita ráða og vinna eftir (Berke o.fl., 2006). 
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2. Að þær ýti undir framkvæmdir: Ef áætlanir eru greinilega settar fram með aðgerða 

dagskrá, í tímaröð, hjálpar það fólki að muna hvað skal gera, hvenær og á hvaða 

forsendum (Berke o.fl., 2006). 

3. Að þær séu sveigjanlegar: Áætlanir eiga ekki að vera meitlaðar í stein heldur 

sveigjanlegar og bjóða upp á mismunandi leiðir svo hægt sé að bregðast við umdeildum 

ákvörðunum (Berke o.fl., 2006). 

4. Að þær séu byggðar á lögum: Áætlanir eiga að skýra frá því á auðskiljanlegan hátt hvaða 

yfirvald það er sem veitir umboð fyrir þeim og því lagaumhverfi sem þær fylgja (Berke 

o.fl., 2006). 

(6) Yfirsýn og skilningur á áætluninni: Mikilvægt er að áætlunin sé unnin á þann hátt að hún 

sé skiljanleg hverjum þeim sem les hana eða kynnir sér hana, sér í lagi þeim sem koma að vinnu 

í viðkomandi umdæmi (Berke o.fl., 2006). Áætlanir skulu vera ritaðar á réttu og skiljanlegu 

máli svo og notaðar viðeigandi skýringarmyndir rituðu máli til stuðnings (Berke o.fl., 2006). 

Nákvæmt efnisyfirlit í upphafi ásamt orðasafni yfir hugtök og skilgreiningar gerir hverja áætlun 

betri (Berke o.fl., 2006).  

 

(7) Þættir sem tengjast skipulaginu: Svo að innleiðing áætlunar sé sem skilvirkust ber að taka 

mið af heildarskipulagi svæðisins og sjá til þess að samræmi sé á milli stjórnvalda, ríkis og 

sveitarfélags, til að veita grunnaðstöðu og þjónustu (Berke o.fl., 2006). Taka verður tillit til 

annarra aðgerða, svo sem áætlunar samgöngukerfis og lagnakerfis og sjá til þess að það skarist 

ekki við landnotkun (Berke o.fl., 2006). Einnig ber að taka mið af gæðum lands þegar 

ákvarðanir um staðsetningu hvers konar aðstöðu eða þjónustu eru teknar. 

 

(8) Þátttaka leikmanna: Áætlanir eiga að gera grein fyrir þátttakendum við gerð þeirra, 

hvernig ferlið var við val á þátttakendum, hvað þeir lögðu af mörkum og hvernig þeirra framlag 

hafði áhrif á áætlunina (Berke o.fl., 2006). Eftir því sem áætlanir greina betur frá áhrifavöldum 

við gerð þeirra og hvernig hugað er að þörfum hagsmunaaðila, eru þær líklegri til að verða 

áhrifrík stjórntæki sem leitað er í (Berke o.fl., 2006). Þátttakendum við gerð skipulagsáætlana 

er í grófum dráttum skipt í þrennt; í fyrsta lagi opinberar stofnanir sem hafa völd til þess að taka 

ákvarðanir er varða áætlunina, í öðru lagi einkageirinn sem hefur fjárhagsleg völd og í þriðja 

lagi eru það íbúarnir en þeir eiga erfiðast með að koma hagsmunum sínum á framfæri þar sem 

þá skortir bæði fjármagn og aðstöðu (Berke o.fl., 2006). Það færist þó í vöxt að breiðari hópur 

hagsmunaaðila hafi áhrif á gerð áætlana og er almenningur þar á meðal. 
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Undir þessum 8 flokkum eru svo samtals 60 spurningar um efnið sem er að finna á 

íslensku í kafla 4.1.1. og á ensku í viðauka 4. Gátlistinn er þannig settur upp að 

svarmöguleikarnir eru þrír og fyrir hvern svarmöguleika fæst stig, 0 = Ekki fundið; 1 = Fundið 

en óljóst; 2 = Kemur skýrt fram eða 0 = Engin; 1 = Sum hver; 2 = Flest, því hærri stigagjöf sem 

fæst því fleiri þættir voru til staðar. Spurningarnar eru flestar hnitmiðaðar og skýrar, svo augljóst 

er hvað verið er að biðja um. 

 Með því að meta gæði skipulagsáætlana, geta þeir er koma að gerð þeirra, séð til þess 

að mikilvægar upplýsingar komist til skila, að skipulagsáætlunin verði skilvirkari og þar með 

auka líkurnar á að tilætlaður árangur náist. Gátlistinn er ekki einungis verkfæri til að segja til 

um hvort skipulagsáætlun sé góð eða slæm, heldur nýtist hann sem viðmið til að hafa til 

hliðsjónar við skipulagsvinnuna. 

 

Hér á eftir má sjá gátlistann í heild sinni á íslensku, á ensku er hann að finna í viðauka 

4 og í kafla 4.1.2. má sjá þær breytingar og viðbætur sem gerðar voru á gátlistanum áður en 

hann var notaður til að meta aðalskipulagsáætlanirnar.  

 

4.1.1 Gátlistinn á íslensku 

Gæðaeftirlit skipulags 

INNRI GÆÐAKRÖFUR ÁÆTLUNAR 

  

1. MÁLEFNI OG FRAMTÍÐARSÝN 

Einkunna flokkar 

2 = Nákvæmt fundið/kemur skýrt fram 

1 = Fundið en óljóst 

0 = Ekki fundið  

 

A. Hefur verið lagt mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga á meðan á 

skipulagstímabilinu stendur? 

B. Hefur megin tækifærum og ógnum samfélagsins fyrir æskilega þróun verið 

lýst? 

C. Er farið yfir vandamál og málefni sem borgar-/bæjaryfirvöld standa frammi 

fyrir eða geta mögulega staðið frammi fyrir? 
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D. Er gerð grein fyrir framtíðarsýn samfélagsins þar sem fram kemur skilgreining 

á því hvernig heildarímynd þess lítur út og hvernig samfélagið vill vera? 

 

2. FORSENDUR 

Einkunna flokkar 

2 = Skilgreint, ljóst, á við 

1 = Skilgreint en óljóst 

0 = Óskilgreint 

 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags. 

1. Núverandi og framtíðar(spá) mannfjöldi og hagkerfi.  

2. Núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og núverandi       

 framboð á landi til framtíðar. 

3. Núverandi og framtíðar þarfir fyrir þjónustumannvirki og innviði sem  

 þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu.   

4. Ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og   

 berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur. 

1. Eru notuð kort sem innihalda upplýsingar sem eru skýrar, viðeigandi  

 og skiljanlegar?  

2. Eru gagnatöflur viðeigandi og þýðingarmiklar fyrir skipulagssvæðið?  

3. Er stuðst við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum?  

4. Er stuðst við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun?  

5. Er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur?   

6. Er vitnað í heimildir?  

7. Eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða fullnægjandi? 

8. Eru opinberar spár gagnrýndar og sannreyndar?  

9. Eru spár bundar skipulagsstefnunni með skýrum hætti?  
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3. MARKMIÐ OG STEFNURAMMI 

Einkunna flokkar 

2 = Flest 

1 = Sum hver 

0 = Engin 

 

A. Eru markmið sett fram á skýran máta? 

B. Eru stefnur innbyrðis í  samræmi við markmið, þannig að hver stefna sé 

greinilega tengd ákveðnu markmiði/eða markmiðum? 

C. Eru stefnur tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun (t.d. óljós 

stefna – minnkun flóðahættu; á móti nákvæmri stefnu – hætta þéttingu byggðar 

á flóðasvæðum)? 

D. Eru stefnur skuldbindandi (skal, mun, krefst, verður) eða til viðmiðunar (til 

íhugunar, ættu, gætu)? 

 

4. SKIPULAGSTILLAGA 

Einkunna flokkar 

2 = Skilgreint, ljóst 

1 = Skilgreint en óljóst 

0 = Óskilgreint 

 

A. Staðbundin hönnun 

1. Er kort sem sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu? 

2. Eru landnotkunarsvæðin tengd tillögum samgöngukerfis? 

3. Eru landnotkunarsvæðin tengd lagnaskipulagstillögum? 

4. Eru landnotkunarsvæðin höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt? 

5. Eru fyrirhuguð landnotkunarsvæði vel staðsett í landslaginu? 
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       Einkunna flokkar 

       2 = Flest 

       1 = Sumt 

       0 = Engin 

 

B. Framkvæmd 

1. Eru aðgerðir til skipulagsframkvæmda greinilega skilgreindar? 

2. Eru aðgerðir skipulagsframkvæmda settar í forgangsröð? 

3. Er tímalína sett fram við framkvæmdir? 

4. Eru stofnanir sem eru ábyrgar fyrir innleiðingu stefna skilgreindar? 

5. Eru fjármögnunaraðilar skipulagsins tilgreindir? 

6. Er sett fram tímasetning um hvenær á að uppfæra skipulagið? 

 

C. Eftirlit 

1. Eru markmið byggð á mælanlegum atriðum (t.d. 60% íbúa búa innan   

 500m frá strætóskýlum)? 

2. Eru vísar um öll markmið teknir með (t.d. árlegt hlutfall íbúa innan við  

 500 metra frá strætóskýlum)?  

3. Eru stofnanirnar tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til  

 gögn um vísa?  

4. Er tímaáætlun fyrir hendi fyrir uppfærslu á skipulaginu, grundvölluð  

 að hluta til á niðurstöðum frá eftirliti með breytilegum aðstæðum?  

 

YTRI GÆÐAKRÖFUR ÁÆTLUNAR  

 

5. HVATNING TIL FRAMKVÆMDAR 

Einkunna flokkar 

2 = Skilgreint, ljóst 

1 = Skilgreint en óljóst 

0 = Óskilgreint 

 

A. Er skipulagið hugmyndaríkt, býður það upp á sannfærandi leiðir sem veita 

fólki innblástur að grípa til aðgerða? 
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B. Er skipulagið greinilega sett fram með aðgerða dagskrá (t.d. forgangsraðaðir 

og sveigjanlegir valkostir aðgerða sem gefa skíran kost á heildarlausn)? 

C. Útskýrir skipulagið aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál? 

D. Er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt? 

E. Er bent á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu? 

 

6. GEFA GÓÐA YFIRSÝN OG SKILNING Á ÁÆTLUNINNI/SKIPULAGINU 

Einkunna flokkar 

2 = Skilgreint, ljóst, á við 

1 = Skilgreint en óljóst 

0 = Óskilgreint 

 

A. Er nákvæmt efnisyfirlit (ekki bara kaflayfirlit)? 

B. Er orðasafn yfir hugtök og skilgreiningar? 

C. Eru inngangsorð (farið í grófum dráttum yfir markmið og tilgang)? 

D. Eru tilvísanir í málefni, markmið og stefnur? 

E. Er rétt og skiljanleg íslenska notuð? 

F. Eru skiljanlegar myndir notaðar (t.d. skýringarmyndir og ljósmyndir)? 

G. Eru upplýsingar um svæðið settar fram skilmerkilega á korti? 

H. Eru önnur gögn sett fram skipulaginu til stuðnings? (CD, Video, Gis o.s.frv.) 

 

7. HLUTIR SEM TENGJAST SKIPULAGINU (S.S. DEILI- EÐA 

SVÆÐISSKIPULAG) 

Einkunna flokkar 

2 = Skilgreint, ljóst 

1 = Skilgreint en óljóst  

0 = Óskilgreint 

 

A. Eru tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu 

útskýrðar? 

B. Eru tengingar við svæðisskipulagsáætlanir eða stefnu stjórnvalda útskýrðar? 
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C. Er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr 

náttúruvá? 

 

8. ÞÁTTTAKA LEIKMANNA 

Einkunna flokkar 

2 = Skilgreint, ljóst, á við 

1 = Skilgreint en óljóst 

0 = Óskilgreint 

 

A. Er tekið fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu? 

B. Er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu? 

C. Eru hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu fulltrúar allra hópa sem 

breytingar skipulagsins hafa áhrif á?  

D. Eru aðferðirnar, við val á þátttakendum, útskýrðar? 

E. Liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma 

að skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum? 

F. Er farið yfir þróun skipulags, þ.á.m. áhrif sem skipulagið hefur á fólk og 

hagsmunaaðila? 

G. Greinir skipulagið frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess 

(s.s. opinber þjónusta, efnahagsþróun, garðar)? 

H. Tekur skipulagið við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila? 

 

4.1.2 Gátlistinn heimfærður 

Þar sem fyrrnefndur gátlisti er unninn með bandarískt skipulagskerfi og aðstæður í huga, þá var 

ákveðið að bæta nokkrum spurningum við hann sem byggja á íslenskum aðstæðum og 

ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010. 

 Í grunninn er gátlistinn hafður eins en þær breytingar og viðbætur sem eru gerðar eru 

eins og hér segir: 

Í fyrsta lagi var bætt við spurningum er varða þá þætti sem kveðið er á um í skipulagslögum nr. 

123/2010. 



35 

 

A. Hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða 

áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina, upplýsingar um forsendur og 

fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð við 

skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum? 

B. Er gerð grein fyrir áhrifum áætlunarinnar og einstökum stefnumiðum hennar á 

umhverfið skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006? 

C. Er sjálfbær þróun höfð að leiðarljós? 

D. Er skipulagsáætlunin unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins? 

E. Voru haldnir íbúafundir? 

F. Er aðalskipulagsáætlunin byggð á markmiðum gildandi skipulagslaga, 

landsskipulagsstefnu og svæðisskipulagi, liggi það fyrir? 

G. Er skipulagsuppdráttur sem sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og 

aðrar takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

H. Er gætt samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga? 

 

Í öðru lagi var bætt við tveim spurningum sem William Baer (1997) lagði fram í gátlistanum 

sínum. En hann kemur fyrir í greininni „General Plan Evaluation Criteria: An Approach to 

Making Better Plans“. 

A. Var fenginn ráðgjafi, til að hjálpa við ferlið og tillöguna? 

B. Hafa allar hliðar málsins verið vegnar og metnar áður en ákvörðun var tekin um 

fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu?  

 

Í þriðja lagi bætti höfundur þessa verkefnis við tveim spurningum sem hann taldi byggðar á 

mikilvægum þáttum þegar kemur að gæðum áætlana og virkri þátttöku almennings. En þær eru: 

A. Er skipulagstillagan að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins? 

B. Er tillagan sett skýrt fram þannig að almenningur skilji? 

 

Í fjórða lagi gerði höfundur þessa verkefnis smávægilegar breytingar á tveimur spurningum sem 

voru þegar í gátlistanum úr bókinni Urban Land Use Planning (2006). Í staðinn fyrir 

spurninguna „Eru stofnanir sem eru ábyrgar fyrir innleiðingu stefna skilgreindar?“ sem kemur 

fyrir í 4. hluta, lið B.4., þá lagði hann fram spurningun: 

1. Er gerð grein fyrir við hvaða stofnanir þarf að hafa samráð við áður en framkvæmdir 

hefjast? 
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Í staðinn fyrir spurninguna „Eru önnur gögn sett fram skipulaginu til stuðnings? (CD, Video, 

Gis o.s.frv.)“ í 6. hluta, lið h, þá lagði hann fram spurninguna: 

2. Eru önnur gögn sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings sem eru aðgengileg öllum? 

 

Þegar kemur að uppsetningu niðurstaðna í 7. kafla þessa verkefnis, verða svör við spurningum 

úr gátlistanum sem er úr bókinni Urban Land Use Planning (2006) sett fram eins og gátlistinn 

leggur sig, fyrir utan þessar tvær breytingar sem nefndar voru hér á undan. Svörin við þeim 

spurningum sem hafa verið bætt við verða sett fram eins og spurningarnar eru settar upp hér á 

undan, sjá má heimfærðan gátlista í heild sinni í viðauka 5. 

 Með notkun gátlistans er stefnt að því að komast að niðurstöðu um gæði 

aðalskipulagsáætlana út frá þeirri stigagjöf sem fæst. Í 7. kafla verður farið yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar þar sem skráðar eru stigagjafir og umsagnir út frá kröfum gátlistans. 
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5. Íslenska skipulagskerfið 

 

Á Íslandi er ríkisvaldinu skipt í þrennt, þ.e. löggjafarvald, framkvæmdavald og dómsvald. 

Alþingi setur lögin. Ráðherrar og stofnanir sjá til þess að lögum ríkisins sé fylgt eftir og hrindir 

þeim í framkvæmd. Dómstólar dæma svo í ágreiningsmálum sem upp koma um lagaleg efni. 

Út frá þessari skiptingu valdsins skoðum við uppbyggingu skipulagsmála á Íslandi, en hér á 

landi eru tvö stjórnsýslustig, annars vegar fyrir landið í heild og hins vegar innan sveitarfélaga.  

Umhverfis- og auðlindaráðherra hefur yfirumsjón með skipulagsmálum á landsvísu, 

Skipulagsstofnun heyrir undir hann og starfar samkvæmt skipulagslögum, lögum um 

umhverfismat áætlana og lögum um mat á umhverfisáhrifum. Út frá þeim veitir hún 

leiðbeiningar í skipulagsmálum og um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda, þar að auki 

stendur hún m.a. fyrir þróunarvinnu á sviði skipulagsmála og umhverfismats (Skipulagsstofnun, 

á.á.).  

Sveitarstjórnir fara svo með skipulagsmál innan hvers sveitarfélags fyrir sig. Á milli 

þessara skipulagsstiga er þó gert ráð fyrir svæðisskipulagi sem nær yfir tvö eða fleiri 

sveitarfélög en einungis sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu er skylt að vinna það. Ekki er 

til staðar samsvarandi stjórnsýslustig en sveitarfélög geta unnið saman að svæðisskipulagi með 

öðrum samliggjandi sveitarfélögum (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Skipulagsstigin þrjú auk landsskipulagsstefnu (Skipulagsstofnun, 2014). 
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Það er á ábyrgð sveitarstjórnar að unnið sé aðalskipulag fyrir allt land viðkomandi 

sveitarfélags og deiliskipulagsáætlanir innan þess, aðalskipulag er þó háð staðfestingu 

Skipulagsstofnunar og í vissum tilvikum umhverfis- og auðlindaráðherra. Skipulagsstofnun sér 

um að yfirfara gögnin og samþykkja.  

Það eru því 3 skipulagsstig (sjá mynd 5) á Íslandi samkvæmt gildandi skipulagslögum; 

svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag, og skal vera samræmi á milli þeirra. 

Landsskipulagsstefna telst ekki vera skipulagsstig þar sem hún er ekki bindandi, en gerð hennar 

er á ábyrgð alþingis og ríkisstjórnar. En samkvæmt 10. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 ber 

sveitarfélögum að taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana eða breytinga á 

þeim.  

Hér á eftir verður farið nánar yfir landsskipulagsstefnu, svæðisskipulag og deiliskipulag, 

ásamt markmiðum þeirra laga sem þarf að framfylgja við gerð þeirra. En í 2. kafla var fjallað 

ítarlega um aðalskipulagsáætlanir. 

5.1. Landsskipulagsstefna 

Í lok október 2013 fól umhverfis- og auðlindaráðherra Skipulagsstofnun að hefja vinnu við 

Landsskipulagsstefnu 2015-2026, hún er þó ný á nálinni og því enn í virkri þróun hvað varðar 

efnistök, ferli og framsetningu (Skipulagsstofnun, 2014). Í desember 2014 gaf Skipulagsstofnun 

svo út tillögu að landsskipulagsstefnu 2015-2026 en hún felur í sér stefnu um skipulag á 

miðhálendi Íslands; skipulag í dreifbýli; búsetumynstur og dreifingu byggðar; og skipulag á 

haf- og strandsvæðum, og skulu stjórnvöld vinna að skipulagsmálum í samræmi við hana á 

þessum árum (Skipulagsstofnun, 2015). Samkvæmt gildandi skipulagslögum nr. 123/2010 er 

landsskipulagsstefna skilgreind sem  „[s]amræmd stefna ríkis um skipulagsmál til tólf ára sem 

ráðherra lætur vinna og leggur fyrir Alþingi“. Einnig kemur þar fram að landsskipulagsstefnan 

geti náð yfir allt landið, einstaka landshluta og efnahagslögsögunnar en að í henni skuli ávallt 

vera uppfærð stefna um skipulagsmál á miðhálendi Íslands. 

 Áður en vinna hefst við landskipulagsstefnu hverju sinni skal ráðherra skipa 

ráðgjafanefnd sem er Skipulagsstofnun og ráðherra til ráðgjafar og samráðs við undirbúning. 

Skal sú ráðgjafanefnd skipa 8 fulltrúa sem eru fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

fagaðila á sviði skipulagsmála og opinberra stofnanna (Reglugerð landsskipulagsstefnu nr. 

1001/2011), sjá nánar 3. og 4. gr. reglugerðar um landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011. Þar að 

auki er það á ábyrgð ráðherra að unnið sé umhverfismat fyrir landsskipulagsstefnu en að öðru 

leyti er það ráðuneytið sem fer með hlutverk Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana þegar kemur að landsskipulagsstefnu (Skipulagslög nr.123/2010). 
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5.2. Svæðisskipulag 

Samkvæmt gildandi skipulagslögum nr. 123/2010 er svæðisskipulag skilgreint sem 

„[s]kipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett er fram sameiginleg stefna um 

byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er þörf á að samræma vegna sameiginlegra 

hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga“ og skal það ná til a.m.k. 12 ára tímabils. Í 

svæðisskipulagi ber að útfæra landsskipulag á hlutaðeigandi svæði og huga að samræmingu 

landnotkunar í fleiri en einu sveitarfélagi. Hvað varðar gerð og framsetningu svæðisskipulags 

gilda ákvæði skipulagslaga nr. 123/2010, nánar tiltekið 12. gr. (sjá viðauka 1) og ákvæði 

skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 og skal það byggt á markmiðum landsskipulagsstefnu 

(Skipulagslög nr. 123/2010). 

 Hvað svæðisskipulagsáætlanir varða er ekki skylda að vinna þær nema fyrir sveitarfélög 

á höfuðborgarsvæðinu þar sem svæðisskipulag skal ávallt vera í gildi. En þar sem sveitarfélög 

telja þörf á gerð þess skulu þau skipa svæðisskipulagsnefnd (sjá viðauka 1, 9. gr.) sem annast 

vinnslu, kynningu og afgreiðslu svæðisskipulags. Með yfirstjórn fara hlutaðeigandi 

sveitarstjórnir sem þurfa að lokum staðfestingu Skipulagsstofnunar fyrir svæðisskipulaginu.  

 Meta skal að loknum sveitarstjórnarkosningum hvort ástæða sé til að endurskoða 

svæðisskipulagið og um leið ber að taka mið af kröfum landsskipulagsstefnu (Skipulagslög 

nr.123/2010). 

5.3. Deiliskipulag 

Samkvæmt gildandi skipulagslögum nr. 123/2010 er deiliskipulag skilgreint sem 

„[s]kipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða 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“. Hvað gildistíma varðar þá er þessu háttað öðruvísi þegar kemur að 

deiliskipulagi enda er um skipulagsáætlun fyrir ákveðna framkvæmd að ræða. Fyrir 

deiliskipulag sem unnið er fyrir ákveðið svæði í þegar byggðu hverfi er gert ráð fyrir að 

framkvæmdatími áætlunar sé a.m.k. 5 ár en engu lengri en 15 ár og hefst sá tími við gildistöku 

áætlunarinnar. Aftur á móti ef ekki er tekinn fram framkvæmdatími áætlunar skal miða við 15 

ár (Skipulagslög nr. 123/2010). 

 Deiliskipulag skal byggt á stefnu aðalskipulags en að öðru leiti gilda ákvæði 

skipulagslaga nr. 123/2010, nánar tiltekið 12. gr. (sjá viðauka 1) og ákvæði 

skipulagsreglugerðar nr. 90/2013 (Skipulagslög nr.123/2010).  
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 Það er á ábyrgð sveitarstjórnar  að annast gerð deiliskipulags en „[l]andeigandi eða 

framkvæmdaraðili getur óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða 

breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað“ (Skipulagslög nr.123/2010). Það er svo í verkahring 

sveitarstjórnar að samþykkja deiliskipulagið. Að því loknu þarf að senda það til 

Skipulagsstofnunar sem annað hvort samþykkir það eða gerir athugasemdir við það, sé það 

samþykkt skal birta auglýsingu um það í B-deild Stjórnartíðinda (Skipulagslög nr.123/2010). 

 

5.4. Lög og reglugerðir 

Í þessum kafla er farið yfir markmið þeirra laga og reglugerða sem skipulagsáætlanir allra 

þriggja skipulagsstiganna auk landsskipulagsstefnu eru byggðar á að einu eða öðru leiti við gerð 

og mat áætlananna. 

 Fyrst og fremst eru það skipulagslög nr. 123/2010 og skipulagsreglugerð nr. 90/2013 

sem ber að byggja fyrrnefndar skipulagsáætlanir á. Þó að markmiðin séu að mestu leiti þau 

sömu þá er farið mun nánar í aðferðir og ferli við gerð skipulagsáætlana í reglugerðinni. Í 1. gr. 

laganna og 1.1. gr. reglugerðarinnar segir að markmið þeirra séu: 

 

a) 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,  

b) að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, 

tryggja vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg 

fyrir umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi,  

c) að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur 

einstaklinga og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur 

heildarinnar sé hafður að leiðarljósi,  

d) að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana 

þannig að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun 

stjórnvalda við gerð slíkra áætlana,  

e) að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð 

skipulagsáætlana varðandi útlit bygginga og form og aðgengi fyrir alla. 
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Sérstaka reglugerð er að finna um gerð landsskipulagsstefnu enda er ekki um 

skipulagsáætlun að ræða heldur stefnu ríkisins um skipulagsmál, en markmið hennar eru að: 

(...) setja fram leiðarljós um landnotkun, nýtingu lands og landgæða 

sem tryggir öryggi og heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og 

stuðlar að sjálfbærri þróun og skilvirkri áætlanagerð. Þá er 

landsskipulagsstefnu ætlað að stuðla að samræmingu í stefnumörkun 

ríkis og sveitarfélaga um landnotkun og nýtingu lands. 

 

Landsskipulagsstefna skal taka mið af fyrirliggjandi stefnumótandi 

áætlunum opinberra aðila sem varða landnotkun og stöðu og þróun 

skipulagsmála í landinu. Hún skal jafnframt byggja á markmiðum 

skipulagslaga og stefnu stjórnvalda um sjálfbæra þróun. Þá skal 

landsskipulagsstefna eftir því sem við á hafa hliðsjón af svæðis- og 

aðalskipulagsáætlunum sveitarfélaga. 

                                                (Reglugerð um landsskipulagsstefnu nr. 1001/2011, 1. gr.) 

 

Við gerð skipulagsáætlana þarf einnig að huga að mögulegum áhrifum þeirra. Árið 1998 var 

Ísland eitt þeirra ríkja sem undirrituðu Árósarsamninginn en hann felur í sér aðgang að 

upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í 

umhverfismálum (Umhverfisráðuneytið, 2006). Ákvæði samningsins hafa áhrif á tilskipun 

2001/42/EB um mat á áhrifum skipulags- og framkvæmdaáætlana á umhverfið og leiddi það til 

gildistöku laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 (Umhverfisráðuneytið, 2006) í lok júní 

árið 2006. Markmið þessara laga er „að stuðla að sjálfbærri þróun og draga úr neikvæðum 

umhverfisáhrifum og jafnframt að stuðla að því að við áætlanagerð sé tekið tillit til 

umhverfissjónarmiða. Það skal gert með umhverfismati tiltekinna skipulags- og 

framkvæmdaáætlana stjórnvalda sem líklegt er að hafi í för með sér veruleg áhrif á umhverfið.“ 

(Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006, 1. gr.).  
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6. Sveitarstjórnarstigið 

 
 

Hjá valdinu liggur ábyrgðin. Líkt og kom fram í fimmta kafla er það á ábyrgð sveitarstjórna að 

unnið sé svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlun. Þær fara einnig yfir leyfisumsóknir, veita 

framkvæmdaleyfi og hafa eftirlit með framkvæmd skipulagsáætlana og framkvæmdum sem eru 

framkvæmdaleyfisskyldar (Skipulagslög nr. 123/2010). 

 Samkvæmt 78. gr. gildandi stjórnarskrár er sveitarfélögum tryggður sjálfstjórnarréttur 

um eigin málefni eftir því sem lög ákveða. Svipuð ákvæði má finna í stjórnarskrám Íslands allt 

aftur til ársins 1874 þegar Ísland fékk sérstaka stjórnarskrá (Trausti Fannar Valsson, 2007). En 

fræðimenn virðast sammála um það að af þessu ákvæði verði ekki dregnar skýrar eða ítarlegar 

ályktanir og að grundvallarþáttur sjálfsstjórnar sveitarfélaga felist í raun í rétti íbúa viðkomandi 

sveitarfélaga til að velja sjálfir sína eigin stjórn (Trausti Fannar Valsson, 2007). Aftur á móti 

eru markmið sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 skýr en með þeim 

 (...) er markaður almennur grundvöllur að starfsemi og  

stjórnskipulagi sveitarfélaga. Lögin byggjast á þeim forsendum að:  

   1. sveitarfélög séu sjálfstæð stjórnvöld sem er stjórnað af lýðræðislega 

kjörnum sveitarstjórnum í umboði íbúa sveitarfélagsins, 

   2. skipulag og starfsaðstæður sveitarfélaga séu þannig að þau geti sjálf 

borið ábyrgð á framkvæmd verkefna sem þeim er falið að sinna, 

   3. sveitarfélög geti haft samvinnu sín á milli um starfrækslu þeirra 

verkefna sem þau geta ekki leyst af hendi á eigin vegum eða þau telja 

hagkvæmara að leysa með þeim hætti, 

   4. afskipti annarra stjórnvalda af málefnum sveitarfélaga taki ávallt 

mið af sjálfstjórn sveitarfélaga samkvæmt stjórnarskrá og sáttmála 

Evrópuráðsins um sjálfstjórn sveitarfélaga, 

   5. sveitarfélög hafi sjálfstæða tekjustofna og sjálfsforræði á 

gjaldskrám sem þeim er heimilt að setja. 

                                                                                        (Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011, 3. gr.) 

 

Það er á ábyrgð sveitarfélaga að sinna stórum hluta opinberra verkefna og þjónustu, og 

er stærsta verkefni þeirra rekstur leik-, grunn- og tónlistarskóla (Siguður Sverrisson & Magnús 

Karel Hannesson, 2006). Hlutverk sveitarfélaga hefur tekið miklum breytingum á undanförnum 

árum og hafa í kjölfarið verkefni þeirra aukist verulega, sem hefur orðið til þess að í mörgum 
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tilfellum hafa þau unnið saman að úrlausn einstakra verkefna (Siguður Sverrisson & Magnús 

Karel Hannesson, 2006). Sveitarstjórnarlög nr. 45/1998 kveða á um það að í hverju sveitarfélagi 

skulu vera að lágmarki 50 íbúar og í ljósi þess gefur að skilja að slík sveitarfélög leiti í að eiga 

samstarf með nærliggjandi sveitarfélögum þegar kemur að úrlausn ýmissa verkefna. Þetta 

ákvæði sveitarstjórnarlaga um lágmarksfjölda íbúa sveitarfélaga var hins vegar afnumið með 

nýjum sveitarstjórnarlögum árið 2011. 

 Vegna aukinnar skyldu sveitarfélaga og verkefna sem færð hafa verið á 

sveitarstjórnarstigið hefur sameining sveitarfélaga færst í aukana á undanförnum árum sem 

hefur leitt til færri en um leið stærri sveitarfélaga (Siguður Sverrisson & Magnús Karel 

Hannesson, 2006). Árið 1950 náði fjöldi sveitarfélaga á Íslandi hámarki þegar þau voru 229 

talsins en þeim hafði fækkað niður í 204 árið 1990. Um það leiti hófst sérstakt átak í sameiningu 

sveitarfélaga og var það aftur gert árið 2005 með samvinnu á milli félagsmálaráðuneytisins og 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. Valdið var þó lagt í hendur íbúa að ákveða hvort að 

viðkomandi sveitarfélag sameinaðist öðru sveitarfélagi eða ekki (Siguður Sverrisson & Magnús 

Karel Hannesson, 2006). Á kjörtímabilinu 1990 - 1994 fækkaði sveitarfélögum úr 204 niður í 

171 og á kjörtímabilinu þar á eftir, 1994 – 1998, fækkaði þeim um 47 til viðbótar. Þar með hafði 

sveitarfélögum fækkað um 80 frá upphafi kjörtímabils árið 1990 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, á.á.). Á kjörtímabilinu 1998 – 2002 fækkaði sveitarfélögum um 19 og var því 

fjöldi sveitarfélaga í upphafi næsta kjörtímabils 105 og í lok kjörtímabilsins 2002 – 2006 var 

fjöldi sveitarfélaga kominn niður í 79 (Samband íslenskra sveitarfélaga, á.á.). Á næsta 

kjörtímabili fækkaði sveitarfélögum svo aðeins um þrjú og svo um tvö á árunum 2010 – 2014, 

voru sveitarfélögin þar með komin niður í 74 árið 2014 (Samband íslenskra sveitarfélaga, á.á.). 

 Sama hversu stór eða lítil sveitarfélög eru að landfræðilegri stærð og íbúafjölda hafa þau 

öll sömu stöðu og sömu skyldum að gegna samkvæmt lögum og ber þeim að fylgja þeim lögum 

sem Alþingi setur hverju sinni (Siguður Sverrisson & Magnús Karel Hannesson, 2006). Það er 

í höndum sveitarstjórna hvers sveitarfélags fyrir sig að fara með stjórn og ákvarðanatöku í 

sveitarfélaginu og er viðkomandi sveitarstjórn kosin til fjögurra ára af íbúum sveitarfélagsins í 

lýðræðislegum og leynilegum kosningum.  

 Auk þess að sinna lagalegum skyldum hafa sveitarfélög visst svigrúm til að taka að sér 

önnur verkefni sem varða íbúa þeirra, svo kölluð ólögbundin verkefni eða þjónustu, því má 

segja að verkefni sveitarfélaga séu tvíþætt, annars vegar lögbundin verkefni og hins vegar 

ólögbundin. Lögbundin verkefni sveitarfélaga eru fjölbreytileg en þeim má skipta í þrennt: 
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 Stjórnsýsla. Þar má nefna verkefni eins og að annast heilbrigðis- og 

byggingareftirlit ásamt því að veita ýmis konar leyfi til atvinnustarfsemi og 

athafna (Siguður Sverrisson & Magnús Karel Hannesson, 2006). 

 Velferðarþjónusta. Þar má nefna rekstur grunnskóla, leikskóla og tónlistarskóla; 

æskulýðs-, íþrótta- og tómstundastarfsemi, auk félagsþjónustu, o.s.frv. (Siguður 

Sverrisson & Magnús Karel Hannesson, 2006). 

 Tæknileg þjónusta. Undir hana fellur meðal annars gatnagerð, veituþjónusta og 

brunavarnir (Siguður Sverrisson & Magnús Karel Hannesson, 2006). 

Eins og fram kom hér á undan þá er stærsta verkefni sveitarfélaganna það er við kemur fræðslu- 

og uppeldismálum en sveitarfélögin verja um helmingi útjalda sinna í það, svo verja þau um 

13% útgjaldanna í félagsþjónustu og 12% í æskulýðs- og íþróttamál (Siguður Sverrisson & 

Magnús Karel Hannesson, 2006). Þar að auki skal það tekið fram að í mörgum tilfellum eru 

sveitarfélögin stærsti vinnuveitandinn innan viðkomandi lögdæmis og fer því stór hluti af 

skatttekjum sveitarfélagsins í að greiða starfsmönnum laun (Siguður Sverrisson & Magnús 

Karel Hannesson, 2006).  

Í gildandi sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 segir í 2. og 3. mgr. 7. gr. „Sveitarfélög 

skulu vinna að sameiginlegum velferðarmálum íbúanna eftir því sem fært þykir á hverjum 

tíma.“ og „Sveitarfélög geta tekið að sér hvert það verkefni sem varðar íbúa þeirra, enda sé það 

ekki falið öðrum til úrlausnar að lögum.“ Undir þessi ákvæði falla hin svokölluðu ólögbundnu 

verkefni sveitarfélaga 

 Hvað tekjur sveitarfélaga varðar þá eru þær að langstærstum hluta útsvar eða um 63%, 

að öðru leiti koma þær vegna þjónustugjalda, 18%, fasteignaskatts, 11% og svo koma um 8% 

heildartekna sveitarfélaga úr jöfnunarsjóði (Siguður Sverrisson & Magnús Karel Hannesson, 

2006). Þessar prósentutölur byggja þó allar á gögnum sem voru birt árið 2006. 
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7. Heimfærðum gátlista beitt á aðalskipulagsáætlanir 

Þeim aðalskipulagsáætlunum, sem farið er yfir með gátlistanum, er skipt í 3 hluta út frá þeim 

skipulags- og/eða skipulags- og byggingarlögum sem þær eru byggðar á. Það er samkvæmt 

skipulagslögum nr. 19/1964 og skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997; skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997 eða skipulagslögum nr. 123/2010. 

 Höfundur þessa lokaverkefnis fór sjálfur yfir allt rannsóknarefni til að hafa sem 

áreiðanlegustu niðurstöðu og þar af leiðandi gögn til samanburðar. Ekki þótti það gefa skýra 

mynd af raunverulegu ástandi ef starfsfólk hvers sveitarfélags fyrir sig yrði beðið um að svara 

gátlista fyrir viðkomandi aðalskipulag. Hafa ber í huga að ákveðin skekkja er í niðurstöðum 

vegna þess að spurningarnar í 9. hluta byggjast á núgildandi lögum sem ekki voru í gildi þegar 

meiri hluti aðalskipulagsáætlana voru unnar. 

7.1. Unnin skv. skipulagslögum nr. 19/1964 og skipulags- og 

byggingarlögum nr. 73/1997 

7.1.1 Snæfellsbær 

Snæfellsbær er staðsettur á 

utanverðu Snæfellsnesi á 

Vesturlandi. Sveitarfélagið 

er um 680 km2 að stærð og 

íbúar þess eru um 1.800 

talsins.  

Aðalskipulag 

Snæfellsbæjar er unnið af 

Hildigunni Haraldsdóttur 

arkitekt og er gildistími þess 

frá árinu 1995 til 2015. Greinargerðin var afgreidd af skipulagsstjórn ríkisins til Stjórnarráðsins 

til staðfestingar þann 2. apríl 1997. Þann 8. júlí árið 1997 var síðan skrifað undir eftirfarandi 

setningar fyrir hönd Umhverfisráðuneytisins: 

„Aðalskipulag þetta er staðfest með fyrirvara um niðurstöður mats á umhverfisáhrifum þeirra 

framkvæmda sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 63/1993.(...). 

Aðalskipulag þetta staðfestist hér með samkvæmt lögum nr. 19, 21. maí 1964 og birtist til 

leiðbeiningar og eftirbreytni öllum sem hlut eiga að máli.“ 

Mynd 6. Afmörkun sveitarfélagsins Snæfellsbæjar (Loftmyndir ehf.) 
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Aðalskipulag Snæfellsbæjar er það elsta gildandi aðalskipulag sem tekið er fyrir í þessari 

rannsókn því má gera ráð fyrir að ýmislegt er ábótavant sem er að finna í nýrri 

aðalskipulagsáætlunum. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 5 stig af 8 mögulegum 

- Upplýsingar um núverandi mannfjölda og hagkerfi, og framtíðarspá mannfjölda og 

hagkerfis koma skýrt fram svo og upplýsingar um núverandi og framtíðar þarfir fyrir 

ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða. Lög um umhverfismat áætlana höfðu 

ekki tekið gildi á þessum tíma og því unnið samkvæmt lögum um mat á 

umhverfisáhrifum frá 1994, því var reynt eftir mesta megni að sjá fyrir um áhrif 

hugsanlegra framkvæmda af stærra lagi og er það gert hér. 

- Mestmegnis er farið yfir tækifæri en lítið sem ekkert minnst á ógnir. 

- Aðeins er farið yfir þau vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld stand frammi fyrir 

eða geta mögulega staðið frammi fyrir.  

- Framtíðarsýn er óskýr. 

2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Skýrar og greinagóðar upplýsingar um núverandi og framtíðarspá mannfjölda og 

hagkerfis. 

- Takmarkaðar upplýsingar um landnotkun. Mestar upplýsingar um hana fást á 

skipulagsuppdrætti. 

- Upplýsingar um núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu koma skýrt fram í greinargerðinni. 

- Upplýsingar um ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu koma skýrt fram í 

greinargerðinni. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 14 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru lýsandi og viðeigandi. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Greinilega stuðst við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Greinilega stuðst við forsendur við rökstuðning skýringar á stefnumörkun. 

- Stundum er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 
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- Lítið vitnað í heimildir. 

- Þar sem það er tekið fram hvaðan upplýsingarnar fást er það fullnægjandi en skortur 

er á heimildum. 

- Opinberar spár varðandi fólksfjölgun eru gagnrýndar en engu að síður er miðað við 

hámarksfjölda þessarra spáa þegar kemur að skipulagstillögunni. 

- Í flestum tilvikum eru spár bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 7 stig af 8 mögulegum 

- Markmiðin eru fá en skýr. 

- Stefnur eru í samræmi við markmið. 

- Stefnur eru nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Meirihluti stefna eru til viðmiðunar en inn á milli koma skuldbindandi stefnur. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 8 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru ekki tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu. 

B. Framkvæmd – 4 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar. 

- Sumar aðgerðir skipulagsframkvæmda eru settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína er sett um framkvæmdir. 

- Ekki er gerð grein fyrir hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Vitnað er í grein 3.5. í þágildandi skipulagsreglugerð, sem kveður á um að endurskoða 

skuli aðalskipulag eigi sjaldnar en á fimm ára fresti frá gildistöku þess. 

C. Eftirlit – 1 stig af 8 mögulegum 

- Óljóst hvaða stofnanir bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um vísa. Annað 

sem spurt er um í þessum hluta kemur ekki fram í aðalskipulaginu, sjá nánar kafla 3.1. 

fyrir spurningar úr þessum hluta. 
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Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til notkunar áætlunar – 6 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt hvað vissa þætti varðar, en veitir ef til vill ekki mikinn 

innblástur. 

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið útskýrir að vissu leyti aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir 

sveigjanleika samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál, þá helst hvað 

varðar t.d. nýjar atvinnugreinar. 

- Greinilega er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 12 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Orðasafn kemur snemma fram og er nákvæmt/skýrt. 

- Í inngangsorðum eru markmið og tilgangur óljós. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Skortur á myndum en þær sem eru til staðar eru skiljanlegar. 

- Upplýsingar um svæðið eru skilmerkilega settar fram á korti. 

- Ekki eru sett fram önnur gögn skipulagsáætluninni til stuðnings. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 4 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Ekki er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá. 

8. Þáttaka leikmanna – 1 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hver er höfundur og hverjir sátu í skipulagsnefnd og að aðalskipulagið 

hafi verið kynnt í bæjarráði og bæjarstjórn.  

- Annað sem spurt er um í gátlistanum (sjá kafla 3.1.) kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 5 stig af 16 mögulegum 

- Það hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu í grófum dráttum þó það eigi 

í raun ekki við þar sem lagaákvæðið um hana hafði ekki tekið gildi á þessum tíma. En 

það sem kemur fram eru áherslur sveitarstjórnar og það sem er brýnt að unnið sé að 

úrbótum á. 
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- Ekki hefur verið lagt mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 enda á það ekki við þar sem lögin höfðu ekki 

tekið gildi. 

- Ekki er sérstaklega gerð grein fyrir sjálfbærri þróun. 

- Ekki er tekið sérstaklega fram hvort að skipulagsáætlunin hafi verið unnin í samráði 

við íbúa en fram kemur að fjölmargir heimamenn hafi lagt sitt af mörkum við vinnu 

aðalskipulagsins. 

- Það kemur ekki fram hvort íbúafundir voru haldnir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga, en ekki 

landsskipulagsstefnu né svæðisskipulagi enda átti það ekki við þegar hún var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun. Hann sýnir einnig samgöngukerfi og háspennulínur en ekki 

veitukerfið. 

- Ekki er tekið fram hvort að gætt sé samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi 

sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

- Arkitekt var ráðin til að vinna aðalskipulagið og bæjarstjórn kaus 6 manna 

skipulagsnefnd arkitektinum til ráðgjafar og samstarfs. 

- Það er ekki tekið sérstaklega fram hvort að allar hliðar hafi verið vegnar og metnar 

áður en ákvarðanir voru teknar en sums staðar kemur fram að skoðaðir voru fleiri þættir 

og að kanna þurfi hagkvæmni áður en ráðist er til framkvæmda. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 3 stig af 4 mögulegum 

- Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins, mikil áhersla er á 

náttúrufarslega þætti, sem einungis þetta sveitarfélag samanstendur af. 

- Tillagan er nokkuð skýr. 
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7.2. Unnar skv. skipulags- og byggingarlögum nr. 73/1997 

7.2.1 Akureyri 

Akureyri er staðsett innst í 

Eyjafirði á Norðurlandi. 

Sveitarfélagið er um 137,8 

km2 að stærð og íbúar þess 

eru um 18.100 talsins. 

Skipulagsáætlunin 

er unnin undir stjórn 

skipulags- og 

byggingafulltrúa 

Akureyrarbæjar, Péturs 

Bolla Jóhannessonar. 

Margir komu að gerð þess enn þó einna helst ráðgjafafyrirtækið Alta ehf., stýrihópur sem var 

settur á laggirnar og Árni Ólafsson arkitekt á Teiknistofu arkitekta, Gylfi og félagar ehf. höfðu 

umsjón með endurskoðun aðalskipulagsins. Gildistími hennar er frá árinu 2005 til 2018. Þann 

7. desember 2006 var aðalskipulagið afgreitt af Skipulagsstofnun til staðfestingar 

umhverfisráðherra, þann 15. desember sama ár var það svo staðfest af umhverfisráðherra. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 7 stig af 8 mögulegum 

- Upplýsingar um núverandi íbúafjölda og framtíðarspá um íbúafjölda koma fram en 

ekki greinagóðar upplýsingar um hagkerfi né framtíðarspá þess. Núverandi og framtíðar 

þarfir fyrir ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða koma fram. Mat á áhrifum 

skipulagstillögunar 8. Kafli, þó kemur ekki skýrt fram hver núverandi né framtíðaráhrif 

áætlunarinnar á náttúrulegt umhverfi eru. 

- Farið er vel yfir tækifæri en lítið sem ekkert minnst á ógnir. 

- Farið er yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða geta 

mögulega staðið frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr, sérstaklega sú er varðar miðbæinn. 

 

 

Mynd 7. Afmörkun sveitarfélagsins Akureyrar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 6 stig af 8 mögulegum 

 - Aðeins núverandi mannfjöldi og mannfjöldaspá, skortur á upplýsingum um hagkerfi. 

- Upplýsingar um núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og núverandi  

framboð á landi til framtíðar koma skýrt fram á skipulagsuppdrætti og einnig í texta. 

- Hvað varðar núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu þá er lögð áhersla á markmið og því 

lítið talað um núverandi ástand. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 6 stig af 18 mögulegum 

- Kort koma aðallega fyrir í miðbæjarkaflanum en það vantar skýringar inn á þau, svo 

sem kennimerki til að átta sig betur á hvar viðkomandi svæði er staðsett á Akureyri. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar fyrir skipulagssvæðið. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum í miðbæjarhluta 

skipulagsins, hvað varðar heildarskipulagið þá á þetta aðeins við um fjölgun íbúa, 

aldursskiptingu og íbúðaþörf. 

- Aðeins er stuðst við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun í 

miðbæjarhluta skipulagsins. 

 - Ekki er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Ekki er vitnað í aðrar heimildir en lög og reglugerðir. 

- Ekki er hægt að ákvarða hvort að grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi vegna skorts á heimildum. 

- Opinberar spár eru hvorki gagnrýndar né sannreyndar. 

- Óljóst er hvort spár séu bundnar skipulagsstefnunni. 

3. Markmið og stefnurammi – 7 stig af 8 mögulegum 

 - Mikil áhersla er lögð á markmið og eru þau sett fram á skýran máta. 

- Stefnur eru í samræmi við markmið. 

- Stefnur eru óljósar en tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 
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- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu. Tekið er mið af hinum 

ýmsu landslagsþáttum við val á skipulagssvæðum og þar með sólargangi. 

B. Framkvæmd – 4 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar, hverju svæði á 

skipulagsáætlun skipt niður og gefið til kynna hvað skal gera og hver skipulagsákvæðin 

fyrir hvert svæði fyrir sig eru. 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Oftar en ekki er tekið fram við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð áður en 

framkvæmdir hefjast, mismunandi er hversu nákvæmlega er greint frá því. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Vitnað er í ákvæði skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 um að sveitarstjórn skuli 

meta í upphafi hvers kjörtímabils hvort ástæða sé til endurskoðunar á aðalskipulagi. 

C. Eftirlit – 2 stig af 8 mögulegum 

- Óljóst hvaða stofnanir bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um vísa.  

- Það er ekki tímaáætlun fyrir hendi en uppfærslan á skipulaginu er miðuð við breytingar 

á forsendum. Annað sem spurt er um í þessum hluta kemur ekki fram í aðalskipulaginu, 

sjá nánar kafla 3.1. fyrir spurningar úr þessum hluta. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar – 7 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt og býður upp á sannfærandi leiðir sem veitir fólki 

innblástur að grípa til aðgerða.  

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Óljóst er hvort að skipulagið bjóði upp á aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir 

sveigjanleika samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál en 

markmiðasetningin býður upp á sveigjanleika. 

- Greinilega er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 11 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn. 
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- Í inngangsorðum er farið yfir markmið og tilgang í grófum dráttum. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Heldur ábótavant þegar kemur að skýringarmyndum og ljósmyndum, meiri áhersla 

lögð á það í miðbæjarhlutanum. 

- Upplýsingar um svæðið eru skilmerkilega settar fram á korti og skýr tenging á milli 

greinargerðar og skipulagsuppdráttar. 

- Ekki eru sett fram önnur gögn skipulagsáætluninni til stuðnings sem eru aðgengileg 

öllum. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 3 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru ekki útskýrðar. 

- Að vissu leyti er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá, þá helst 

hvað varðar menntun – starfsáætlun Akureyrarbæjar. 

8. Þáttaka leikmanna – 7 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Það er að vissu leyti tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar 

komu að skipulaginu. 

- Óljóst er hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu fulltrúar allra hópa sem 

breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Að vissu leyti er farið yfir þróun skipulags, þ.á.m. áhrif sem skipulagið hefur á fólk og 

hagsmunaaðila. 

- Skipulagið greinir ekki frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Skipulagið tekur við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 12 stig af 16 mögulegum 

- Lagaákvæðið um lýsinguna hafði ekki tekið gildi á þessum tíma. En það sem kemur 

fram eru áherslur sveitarstjórnar og upplýsingar um fyrirliggjandi stefnu. 
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- Ekki hefur verið lagt mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 enda á það ekki við þar sem vinnunni við 

aðalskipulagið var að mestu lokið þegar lögin tóku gildi. 

- Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi. 

- Tekið er fram að einkenni þessa aðalskipulags sé hin viðtæka aðkoma bæjarbúa að 

mótun þess og þróun. Verkefnið „Akureyri í öndvegi“ gerði það að verkum að mikill 

fjöldi bæjarbúa hafði á því skoðun og kom að stefnumótun og þróun skipulagsins. 

- Íbúaþing var haldið. Svokallað „opið hús“ var einnig haldið til að kynna 

skipulagstillöguna þar sem allir voru velkomnir að mæta. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga en ekki 

landsskipulagsstefnu né svæðisskipulagi enda átti það ekki við þegar hún var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Tekið er fram að leitað verði samvinnu við nágrannasveitarfélög um heildarskipulag 

útivistarsvæða í Eyjafirði, t.d. í samhengi við gerð svæðisskipulags. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 2 stig af 4 mögulegum 

- Ráðgjafi var fenginn til að aðstoða við hluta tillögunar en uppfærsla og endurskoðun 

aðalskipulagsins var að mestu leyti unnin undir stjórn skipulags- og byggingarfulltrúa 

Akureyrarbæjar, Péturs Bolla Jóhannessonar. 

- Óljóst kemur fram hvort allar hliðar málsins hafi verið vegnar og metnar áður en 

ákvörðun var tekin um fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 2 stig af 4 mögulegum 

- Sérstaða sveitarfélagsins er óljós en mikið er talað um að leggja áherslu á að viðhalda 

sérkennum bæjarins. 

- Tillagan um miðbæjarhluta aðalskipulagsins kemur skýrt fram en huga mætti betur 

að koma heildartillögunni til skila. 
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7.2.2 Bláskógabyggð 

Bláskógabyggð er staðsett á 

suð-vesturhluta landsins og 

er að stórum hluta inn á 

miðhálendinu. Samtals er 

sveitarfélagið um 3.300 

km2 að stærð, þar af heyrir 

um 75% lands til 

miðhálendis Íslands, og 

íbúar þess eru um 930 

talsins. 

Skipulagsáætlunin 

er unnin af Milli fjalls og 

fjöru – skipulagsráðgjafar, nánar tiltekið þeim Haraldi Sigurðssyni skipulagsfræðing, Oddi 

Hermannssyni landslagsarkitekt og Pétri H. Jónssyni arkitekt. Gildistími hennar er frá árinu 

2004 til 2016.  

Aðeins kemur fram að á fundi sveitarstjórnar þann 20. júní 2001 hafi verið samþykkt að óska 

eftir staðfestingu umhverfisráðherra á aðalskipulaginu samkvæmt 19. gr. skipulags- og 

byggingarlaga. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 3 stig af 8 mögulegum 

- Einungis er farið yfir núverandi mannfjölda og hagkerfi. Að litlu leyti er farið yfir 

núverandi og framtíðar þarfir fyrir ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða enda 

öll opinber þjónusta sótt út fyrir sveitarfélagið, en vel er farið yfir málefni á borð við 

vegagerð. Lög um umhverfismat áætlana höfðu ekki tekið gildi þegar tillagan var unnin, 

aðalskipulagið var staðfest í september 2006 og lögin tóku gildi 30. júní 2006, og því 

unnið samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum frá 1994, því var reynt eftir mesta 

megni að sjá fyrir um áhrif hugsanlegra framkvæmda af stærra lagi og er það gert hér. 

- Aðeins er farið yfir tækifæri og ógnir. 

- Aðeins er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir. 

- Ekki er gerð grein fyrir framtíðarsýn. 

Mynd 8. Afmörkun sveitarfélagsins Bláskógabyggðar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 6 stig af 8 mögulegum 

 - Aðeins farið yfir núverandi mannfjölda og hagkerfi. 

- Upplýsingar um núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og núverandi  

framboð á landi til framtíðar koma fram á skipulagsuppdrætti og einnig í greinargerð en 

ekki gekk alltaf að finna gögn sem var vitnað í, t.d. þemakort af sumarhúsalandi. 

- Hvað varðar núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu þá sækja íbúar alla opinbera þjónustu 

út fyrir sveitina en vel er farið yfir málefni eins og vegagerð, fjallað er um aðra 

þjónustuþætti eins og veitukerfi en ekki beint hægt að segja að farið sé yfir þarfir hvorki 

núverandi né framtíðar en farið er yfir áætlaðar framkvæmdir þeim tengdum. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 15 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru lýsandi og viðeigandi. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Greinilega stuðst við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stundum er stuðst við forsendur við rökstuðning skýringar á stefnumörkun. 

- Vitnað er í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

- Greinilega vitnað í heimildir. 

- Grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða eru fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru hvorki gagnrýndar né sannreyndar. 

- Í flestum tilvikum eru spár bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

 - Markmið eru sett fram á skýran máta. 

- Stefnur eru í samræmi við markmið. 

- Stefnur eru tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun og eru flestar 

nákvæmar. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 
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4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 8 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru ekki tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 5 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar. 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir því við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Vitnað er í ákvæði skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 um að sveitarstjórn skuli 

meta í upphafi hvers kjörtímabils hvort ástæða sé til endurskoðunar á aðalskipulagi. 

C. Eftirlit – 0 stig af 8 mögulegum 

- Ekkert í þessum hluta gátlistans kemur fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar – 6 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er ekki sérstaklega hugmyndaríkt og býður ekki upp á sannfærandi leiðir 

sem veitir fólki innblástur að grípa til aðgerða.  

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið býður upp á aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál í sumum mikilvægum 

tilfellum. 

- Greinilega er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 13 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn sem svo, tvö hugtök eru skilgreind nánar og svo er almenn 

skilgreining verkefnis.  

- Í inngangsorðum er farið yfir markmið og tilgang í grófum dráttum. 
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- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Ekki eru notaðar skiljanlegar myndir. 

- Upplýsingar um svæðið eru skilmerkilega settar fram á korti. 

- Þónokkuð er af öðrum gögnum sem eru sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings og 

eru þau aðgengileg öllum á heimasíðu sveitarfélagsins. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 6 stig af 6 

mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Farið er vel yfir verndun vistkerfa og náttúruvá og bent er á það að íbúar sveitarinnar 

sækja alla opinbera þjónustu út fyrir sveitina. 

8. Þáttaka leikmanna – 11 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Það er að vissu leyti tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar 

komu að skipulaginu. 

- Hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu eru fulltrúar allra hópa sem breytingar 

skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru að vissu leyti útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Að vissu leyti er farið yfir þróun skipulags, kemur þó ekki skýrt fram. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Skipulagið tekur við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 10 stig af 16 mögulegum 

- Lagaákvæðið um lýsinguna hafði ekki tekið gildi á þessum tíma. En það sem kemur 

fram eru áherslur sveitarstjórnar við aðalskipulagsgerðina. 

- Ekki hefur verið lagt mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 enda á það ekki við þar sem lögin höfðu ekki 

tekið gildi. 

- Ekki er sérstaklega gerð grein fyrir sjálfbærri þróun. 

- Lagt var upp með það leiðarljós að skapa virkt samráð og samvinnu milli 

sveitarstjórnar, landeigenda og annarra hagsmunaaðila um gerð aðalskipulagsins. 
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- Íbúafundir voru haldnir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga en ekki 

landsskipulagsstefnu né svæðisskipulagi enda átti það ekki við þegar hún var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun. Hann sýnir einnig samgöngukerfi og háspennulínur en ekki 

veitukerfið. 

- Aðalskipulagstillagan er kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga og þar með er 

gætt að samræmi á milli þeirra. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðgjafar voru fengnir til að aðstoða við stefnumörkun o.fl. 

 - Ekki er tekið sérstaklega fram að allar hliðar hafi verið vegnar og metnar áður en  

ákvörðun var tekin um fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu, en fram 

kemur að þeir þættir sem voru ákveðnir eða verið er að skoða eru metnir áður en 

ákvörðun er tekin. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að stórum hluta byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram. 
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7.2.3 Blönduósbær 

Blönduósbær er staðsettur 

við Húnaflóa á Norðurlandi. 

Sveitarfélagið er 183 km2 að 

stærð og íbúar þess eru um 

880 talsins.  

Skipulagsáætlunin er 

unnin af Landmótun sf. og er 

gildistími hennar frá árinu 

2010 til 2030. 

Aðalskipulagið var afgreitt 

af Skipulagsstofnun til 

staðfestingar ráðherra samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr.73/1997 með síðari 

breytingum þann 3. apríl 2010, það var svo staðfest af umhverfisráðherra 25. maí sama ár, með 

fyrirvara um niðurstöður mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem háðar eru mati á 

umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 3 stig af 8 mögulegum 

- Aðeins er farið yfir núverandi mannfjölda og mannfjöldaspá, skortur er á upplýsingum 

um hagkerfi. Ekki kemur skýrt fram hverjar núverandi og framtíðar þarfir fyrir ýmsar 

gerðir landnotkunar og opinberra innviða eru, meiri áhersla lögð á að taka fram hvað á 

að gera og hvað er hægt að gera en að taka fram á hvaða forsendum það byggist. Í lok 

hvers stefnumörkunarhluta er farið yfir umhverfisáhrif viðkomandi stefnu á náttúru, 

samfélag og auðlindir. 

- Farið er vel yfir tækifæri og aðeins komið inn á ógnir samfélagsins. 

- Ekki er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða geta 

mögulega staðið frammi fyrir. 

- Ekki er gerð grein fyrir framtíðarsýn. 

 

 

 

Mynd 9. Afmörkun sveitarfélagsins Blönduósbæjar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 6 stig af 8 mögulegum 

 - Aðeins núverandi mannfjöldi og mannfjöldaspá, skortur á upplýsingum um hagkerfi. 

- Upplýsingar um núverandi landnotkun eru greinilegar, þörfin á framtíðar landnotkun 

tengist aðallega íbúaþróun en núverandi framboð á landi til framtíðar er greinilegt. 

- Hvað varðar núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu þá kemur það ekki skýrt fram. Meira 

verið að telja upp hvað skal gera og hvað er í boði til að gera en ekki beint á hvaða 

upplýsingum það byggist. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 10 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru lýsandi og viðeigandi. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Óljóst hvort stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum enda vantar 

kafla um forsendur.  

- Óljóst hvort stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun enda 

vantar kafla um forsendur. 

 - Ekki er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Aðeins er vitnað í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru hvorki gagnrýndar né sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta, farið er greinilega yfir markmiðin í hverjum 

undirkafla stefnumörkunarinnar. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið. 

- Stefnur eru nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 
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- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 4 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 0 stig af 8 mögulegum 

- Ekkert í þessum hluta gátlistans kemur fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar – 4 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt og býður upp á sannfærandi leiðir sem veitir fólki 

innblástur að grípa til aðgerða, sér í lagi þegar kemur að sérstækum verkefnum 

Staðardagskrár 21. 

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið býður upp á aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál, undir hverju markmiði eru 

lagðar fram leiðir til að ná settum markmiðum. 

- Ekki er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir. 

- Ekki er bent á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 16 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn í orðsins fyllstu merkingu heldur er skilgreining undir hverju 

málefni fyrir sig í viðeigandi kafla.  

- Í inngangsorðum er farið yfir markmið og tilgang í grófum dráttum. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Skiljanlegar myndir eru notaðar. 

- Upplýsingar um svæðið eru skilmerkilega settar fram á korti. 
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- Sett eru fram önnur gögn skipulagsáætluninni til stuðnings, þau eru annars vegar í 

viðauka greinargerðarinnar og hins vegar aðgengileg öllum á heimasíðu 

sveitarfélagsins. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Að vissu leyti er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá, sumt 

kemur skýrt fram á meðan annað er óljóst. 

8. Þáttaka leikmanna – 4 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir komu að skipulaginu, skortur á upplýsingum um 

fyrirtæki og einstaklinga sem komu að því. 

- Tekið er fram af hverju vissar stofnanir komu að skipulaginu en ekki fyrirtæki eða 

einstaklingar. 

- Ekki kemur fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar allra 

hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Ekki er farið yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Ekki kemur fram hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 12 stig af 16 mögulegum 

- Ekki hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu, enda hafði lagaákvæðið 

um lýsinguna ekki tekið gildi á þessum tíma. 

- Lagt er mat á áhrif hvers stefnumörkunarhluta, þ.e. atvinnu, byggðar, verndar og 

náttúruvár, og samgangna og veita. Hvergi er þó fjallað um lög um umhverfismat 

áætlana nr. 105/2006. 

 - Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin var unnin í samráði við íbúa. 

- Íbúafundir voru haldnir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga og svæðisskipulagi en 

ekki landsskipulagsstefnu enda átti hún ekki við þegar aðalskipulagsáætlunin var unnin. 
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- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Aðalskipulagsáætlunin er unnin í samræmi við þágildandi svæðisskipulag og samráð 

er haft við nágrannasveitarfélög og því ljóst að gætt sé að samræmi við skipulagsáætlanir 

aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðgjafar voru fengnir til að aðstoða við ferlið og tillöguna. 

 - Tekið er fram að valkostir voru skoðaðir fyrir íbúðarbyggð, atvinnu- og iðnaðarsvæði,  

efnistöku- og sorpförgunarsvæði og samgöngur. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 3 stig af 4 mögulegum 

- Það kemur óljóst fram að skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu 

sveitarfélagsins. 

- Tillagan kemur nógu skýrt fram svo að almenningur skilji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

7.2.4 Borgarbyggð 

Borgarbyggð er staðsett á 

Vesturlandi. Sveitarfélagið 

er 4.926 km2 að stærð og 

íbúar þess eru rúmlega 

3.700.  

Skipulagsáætlunin er 

unnin af Landlínum, nánar 

tiltekið þeim Ásu Sigurlaugu 

Harðardóttur, Sigurbjörgu 

Ósk Áskelsdóttur, Ullu R. 

Pedersen og Stefáni Þ. 

Þórissyni Stephensen, og er gildistími hennar frá árinu 2010 til 2022. „Aðalskipulag 

Borgarbyggðar 2010-2022 er staðfest með fyrirvara um niðurstöður mats á ofanflóðahættu 

samkvæmt lögum um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum nr. 49/1997 og niðurstöður mats 

á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 

106/2000 eru háðar mati á umhverfisáhrifum.“ 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 5 stig af 8 mögulegum 

- Farið er vel yfir mannfjöldaþróun, mannfjöldaspá og að vissu leyti þróun hagkerfis. 

Takmarkaðar upplýsingar um framtíðarþarfir hvað allt skipulagið varðar, meira er unnið 

á upplýsingum um hvað þegar er til staðar. Greinilega farið yfir umhverfismat áætlana. 

- Ekki er farið yfir tækifæri og ógnir samfélagsins fyrir æskilegri þróun. 

- Aðeins er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr. 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Afmörkun sveitarfélagsins Borgarbyggðar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Farið er vel yfir mannfjöldaþróun og mannfjöldaspá, varðandi hagkerfi er tekin fyrir 

skipting ársverka eftir atvinnugreinum árin 1998, 2001 og 2004. 

- Upplýsingar um núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og núverandi  

framboð á landi til framtíðar koma skýrt fram á skipulagsuppdrætti og í greinargerð. 

- Lítið sem ekkert er farið í framtíðarþarfir hvað allt skipulagið varðar, meira er unnið á 

upplýsingum um hvað þegar er til staðar. Þó er talað um að finna þurfi nýja lóð fyrir 

grunnskólann í Borgarnesi þar sem það þrengi að honum á núverandi stað og því litlir 

möguleikar á stækkun. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu, að örðu leiti er vísað í 

svæðisskipulagsáætlanir varðandi lýsingu á þessum svæðum. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 17 stig af 18 mögulegum 

- Aðeins eru kort sem sýna legu mögulegs framtíðar hringvegar og kort eru óskýr og 

texti inn á þeim ólæsilegur  

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar fyrir skipulagssvæðið. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum.  

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Vitnað er í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Vitnað er í heimildir. 

- Grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða eru fullnægjandi út frá heimildaskrá, 

þeim gögnum sem vitnað er í í texta og tilvísunum í þegar samþykktar áætlanir. 

- Opinberar spár eru gagnrýndar og sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

 - Markmið eru sett fram á skýran máta og þau flokkuð niður eftir málefnum. 

- Stefnur eru í samræmi við markmið og í flestum tilfellum mjög augljós tenging. 

- Stefnur eru nákvæmar og greinilega tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða 

skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 
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4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 3 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru óljósar, það er skýr stefnumörkun fyrir hvern 

kafla og undirkafla en lítið er um að farið sé nánar í einstakar framkvæmdir. 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 1 stig af 8 mögulegum 

- Einungis eru stofnanir tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um 

vísa, annað í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar – 3 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er að vissu leyti hugmyndaríkt og býður ekki upp á sannfærandi leiðir sem 

veitir fólki innblástur að grípa til aðgerða.  

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið útskýrir ekki aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál í sumum mikilvægum 

tilfellum. 

- Óljóst er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir. 

- Óljóst er bent á það yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 15 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Orðasafn er nákvæmt/skýrt og kemur fyrir aftast í greinargerðinni. 

- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang og framtíðarsýn en ekki markmið. 



68 

 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Mikið af góðum og viðeigandi skýringamyndum og ljósmyndum. 

- Upplýsingar um svæðið eru skilmerkilega settar fram á korti. 

- Önnur gögn eru sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings og eru þau aðgengileg 

öllum á heimasíðu sveitarfélagsins. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Óljóst er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá. 

8. Þáttaka leikmanna – 8 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Ekki er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Óljóst er tekið fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar 

allra hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Greinilega er farið yfir þróun skipulagsins. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Óljóst er hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 13 stig af 16 mögulegum 

- Ekki hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu, enda hafði lagaákvæðið 

um lýsinguna ekki tekið gildi á þessum tíma. 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin er unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 

- Haldnir voru íbúafundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga og svæðisskipulagi en 

ekki landsskipulagsstefnu enda átti hún ekki við þegar aðalskipulagsáætlunin var unnin. 
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- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Gætt er að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðinn var skipulagsráðgjafi. 

 - Innan hvers flokks í stefnumörkunarhlutanum er farið yfir aðra valkosti sem komu til  

greina, ef einhverjir voru, áður en ákvörðun var tekin vegna aðalskipulags. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 2 stig af 4 mögulegum 

 - Örlítið er fjallað um sérstöðu í hluta sveitarfélagsins og að hana beri að styrkja. 

 - Tillagan mætti vera nákvæmari til að minnka líkur á mistúlkun almennings á henni. 
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7.2.5 Djúpavogshreppur 

Djúpivogur er staðsettur á 

milli Berufjarðar og 

Hamarsfjarðar á 

Austurlandi. Sveitarfélagið 

er 1.133 km2 að stærð og 

íbúar þess eru um 470 

talsins.  

Skipulagsáætlunin er 

unnin af Teiknistofu 

Guðrúnar Jónsdóttur og er 

gildistími hennar frá árinu 

2008 til 2020. „Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008 – 2020, aðalskipulagsuppdráttur í m: 1: 

50.000, Þéttbýlisuppdráttur í m: 1:5.000 og skipulagsgreinargerð (5. kafli) var staðfest af 

ráðherra með fyrirvara um mat á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem falla undir ákvæði 

laga nr. 106/2000 og með fyrirvara um bráðabirgðahættumat Veðurstofunnar vegna ofanflóða 

við gerð deiliskipulags og afgreiðslu einstakra bygginga‐ og framkvæmdaleyfisumsókna sbr. 

kafla 5.17 um náttúruvá í greinargerð.“ 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 4 stig af 8 mögulegum 

- Eingöngu er farið yfir núverandi mannfjölda og hagkerfi og það sama er að segja af  

þörfum fyrir ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða, þ.e. aðeins farið yfir 

núverandi þarfir. Við umhverfismat Aðalskipulags Djúpavogshrepps eru fimm 

áhrifaþættir metnir, þ.e. samgöngur, efnistaka, lenging flugbrautar, skógrækt og 

hverfisvernd. Þar er þó lauslega farið yfir umhverfisáhrif viðkomandi áætlana á náttúru, 

samfélag og auðlindir 

- Farið er vel yfir tækifæri og ógnir samfélagsins, þá aðallega þegar kemur að 

samgöngum. 

- Ekki er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða geta 

mögulega staðið frammi fyrir. 

- Óljóst er gerð grein fyrir framtíðarsýn. 

Mynd 11. Afmörkun sveitarfélagsins Djúpavogshrepps (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 5 stig af 8 mögulegum 

- Eingöngu er farið yfir núverandi mannfjölda og hagkerfi, tölur ná ekki lengra en til 

ársins 2008. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir núverandi landnotkun og núverandi framboð á landi til 

framtíðar. Í greinargerð er greint frá  núverandi landnotkun en ekki kemur skýrt fram 

hver þörfin er á framtíðar landnotkun. 

- Hvað varðar núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu þá er einungis fjallað um núverandi 

þarfir, fyrir utan nýtingu á fyrrum dvalarheimili aldraðra sem var lokað 2009. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 13 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru í raun lýsandi og viðeigandi en sökum lélegrar upplausnar er erfitt að lesa 

þau. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Vitnað er í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Vitnað er í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Hvað varðar það hvort opinberar spár séu gagnrýndar eða sannreyndar þá á það í raun 

ekki við þar sem ekki er um neinar spár að ræða, aðeins núverandi ástand. 

- Varðandi það hvort spár séu bundnar skipulagsstefnunni þá á það í raun ekki við þar 

sem ekki er um neinar spár að ræða, aðeins núverandi ástand. 

3. Markmið og stefnurammi – 7 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta og flokkuð eftir málefnum. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið og bein tenging á milli, í upphafi hverrar 

stefnumörkunar er makmiðið fyrir viðkomandi flokk innrammað og farið nánar í efnið 

út frá því. 

- Stefnur eru flestar nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru flestar til viðmiðunar. 
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4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 4 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast.  

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 1 stig af 8 mögulegum 

- Einungis eru stofnanir tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um 

vísa, annað í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar – 5 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er ekki sérstaklega hugmyndaríkt og né býður það upp á sérstaklega 

sannfærandi leiðir sem veitir fólki innblástur að grípa til aðgerða.  

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið býður ekki upp á aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Greinilega er farið yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 8 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn en undir sumum köflum kemur skilgreining á hugtökum þar sem 

það á við.  

- Í inngangsorðum er ekki farið yfir markmið og tilgang. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 
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- Að mestu leiti er rétt og skiljanleg íslenska notuð en oft er erfitt að átta sig á 

útskýringum á lóðamörkum eða staðsetningu vegna orðalags. Útksýringar þurfa að vera 

betur orðaðar. 

- Mikið er af ljósmyndum í greinagerðinni en þær eru af lélegum gæðum svo þær eru 

heldur óskýrar. 

- Töluvert er um kort sem sýna upplýsingar um svæðið en rétt eins og með myndirnar 

þá er upplausnin of léleg til að hægt sé að lesa kortin/upplýsingarnar. 

- Vitnað er í 7 fylgiskjöl með aðalskipulaginu, gögnin eru ekki í viðauka og leit að þeim 

á heimasíðu sveitarfélagsins skilaði engum árangri. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Að vissu leyti er farið yfir verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá, sumt 

kemur skýrt fram á meðan annað er óljóst. Ekki er farið yfir samræmingu stjórnvalda, 

ríkis og sveitafélags, til að veita grunnaðstöðu og þjónustu. 

8. Þáttaka leikmanna – 4 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða einstaklingar og stofnanir komu að skipulaginu, svo er minnst á 

íbúa en ekki farið nánar í það. 

- Ekki er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Ekki kemur fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar allra 

hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Farið er yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Óljóst kemur fram hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi 

hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 13 stig af 16 mögulegum 

- Ekki hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu, enda hafði lagaákvæðið 

um lýsinguna ekki tekið gildi á þessum tíma. 



74 

 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun er höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin er unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 

- Íbúafundir voru haldnir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga og svæðisskipulagi 

Miðhálendisins, sem nær yfir vestari hluta Djúpavogshrepps, en ekki 

landsskipulagsstefnu enda átti hún ekki við þegar aðalskipulagsáætlunin var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Gætt er að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðgjafar voru fengnir til að aðstoða við ferlið og tillöguna. 

 - Óljóst er fjallað um mat á valkostum. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan er sett skýrt fram svo almenningur skilji og uppsetningin er góð. 
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7.2.6 Fjarðabyggð 

Fjarðabyggð er staðsett á 

Austurlandi, austasta 

sveitarfélag landsins. 

Sveitarfélagið er 1.164 km2 

að stærð og íbúar þess eru 

um 4.675 talsins. 

Skipulagsáætlunin er 

unnin af Alta og er gildistími 

hennar frá árinu 2007 til 

2027.  

„Aðalskipulag 

Fjarðabyggðar 2007-2027 var afgreitt af Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra 

sbr. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga. Aðalskipulag Fjarðabyggðar 2007-2027 var staðfest 

af umhverfisráðherra sbr. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga“.  

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 7 stig af 8 mögulegum 

- Upplýsingar um núverandi mannfjölda og hagkerfi, og framtíðarspá mannfjölda og 

hagkerfis koma nokkuð skýrt fram. Hvað varðar upplýsingar um þarfir fyrir ýmsar 

gerðir landnotkunar og opinberra innviða þá er farið yfir núverandi þarfir og hversu vel 

þeim er mætt. Greinilega er farið yfir umhverfismat áætlana. 

- Farið er vel yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Aðeins er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir sökum 

náttúrulegra þátta. 

- Gerð er grein fyrir framtíðarsýn og henni er skipt niður í 3 stoðir sem eru: Leiðandi 

afl, öflug heild og góður staður. 

 

 

 

 

 

Mynd 12. Afmörkun sveitarfélagsins Fjarðabyggðar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Fram kemur þróun síðustu ára varðandi mannfjölda og hagkerfi, gerð er spá um 

mannfjöldaþróun en ívið óljósari spáin hvað varðar hagkerfið en það kemur þó fyrir að 

tölum sé kastað fram en þó aðallega er tengjast álverinu. 

- Greinilega er farið yfir núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og 

núverandi framboð á landi til framtíðar. 

- Hvað varðar núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu þá koma fram núverandi þarfir og 

hversu vel þeim þörfum er mætt, einnig kemur fram hversu vel núverandi ástand mætir 

þörf á aukinni eftirspurn skyldi til þess koma. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 13 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru í raun lýsandi og viðeigandi en sökum lélegrar upplausnar er erfitt að lesa 

þau. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Ekki er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Lítið er um að vitnað sé í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru gagnrýndar og sannreyndar. 

- Óljóst er hvort að spár séu bundnar skipulagsstefnunni. 

3. Markmið og stefnurammi – 4 stig af 8 mögulegum 

- Engin sýnileg skýr markmið, fyrst og fremst talað um framtíðarsýn og mikil áhersla 

lögð á hana og stefnumörkun 

- Það hvort að stefnur séu greinilega í samræmi við markmið á í raun ekki við þar sem 

engin markmið eru tekin fram í áætluninni. 

- Mismunandi er hvort að stefnur séu nákvæmar eða óljósar en þær eru greinilega 

tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 
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4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 4 stig af 12 mögulegum 

- Hvað varðar það hvort aðgerðir til skipulagsframkvæmda séu greinilega skilgreindar 

þá er sjaldan tekið nákvæmlega fram hvernig eigi að gera eitthvað, meira hvað eigi að 

gera og hvaða þættir ýta undir að það gangi upp.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Oftar en ekki er tekið fram við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð áður en 

framkvæmdir hefjast, mismunandi er hversu nákvæmlega er greint frá því.  

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Óljóst er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 2 stig af 8 mögulegum 

- Einungis eru stofnanir tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um 

vísa, annað í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar  – 4 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er að vissu leyti hugmyndaríkt en það er ekkert mjög hvetjandi fyrir íbúa 

til að grípa til aðgerða, þar sem stefnurnar eru meira framkvæmanlegar út frá valdi 

sveitarstjórnar.  

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið býður ekki upp á aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Það er bent á þau lög sem ber að fara eftir en lítið er um útskýringar. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 12 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn.  
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- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang en ekki markmið. 

- Það eru tilvísanir í málefni og stefnur en ekki markmið, enda engin markmið til að vísa 

í. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Skiljanlegar myndir eru notaðar. 

- Upplýsingar um svæðið eru skilmerkilega settar fram á korti. 

- Önnur gögn eru sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings og eru þau í viðaukum 

aftast í greinargerðinni og þar með aðgengileg öllum. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Að vissu leyti, sumt skýrt og annað óljóst, er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis 

og sveitafélags, til að veita grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig 

draga má úr náttúruvá. 

8. Þáttaka leikmanna – 4 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Ekki er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Ekki kemur fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar allra 

hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Að vissu leyti er farið yfir þróun skipulags en þó aðallega hvað varðar samgöngur og 

atvinnustarfsemi, og á heildina litið hvað varðar áhrif á íbúa. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Óljóst kemur fram hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi 

hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 14 stig af 16 mögulegum 

- Lagaákvæðið um lýsinguna hafði ekki tekið gildi á þessum tíma. En það sem kemur 

fram eru áherslur sveitarstjórnar við aðalskipulagsgerðina. 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 
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- Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin var unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 

- Haldnir voru íbúafundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga en ekki 

landsskipulagsstefnu né svæðisskipulagi enda átti það ekki við þegar hún var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Gætt er samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 2 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðinn var skipulagsráðgjafi til aðstoðar við gerð aðalskipulagsins. 

 - Ekki er gerð grein fyrir því hvort að allar hliðar málsins hafi verið vegnar og metnar  

áður en ákvörðun var tekin um fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram svo almenningur skilji. 
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7.2.7 Fljótsdalshérað 

Fljótsdalshérað er staðsett á 

Austurlandi, aðliggjandi 

Fjarðabyggð. Sveitarfélagið 

er það landstærsta á Íslandi 

eða um 8.900 km2 að stærð, 

en um helmingur þess er 

hálendi með jöklum, vötnum 

og lítt grónu landi. Íbúar 

þess eru um 3.463 talsins.  

Skipulagsáætlunin er 

unnin af Alta og er gildistími 

hennar frá árinu 2008 til 2028. „Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 var afgreitt af 

Skipulagsstofnun til staðfestingar umhverfisráðherra sbr. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga. 

Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028 var staðfest af umhverfisráðherra sbr. 19. gr. 

skipulags- og byggingarlaga“.  

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 6 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og örlítið fjallað um mannfjöldaspá. Engar tölulegar 

upplýsingar um hagkerfi. Núverandi og framtíðar þarfir fyrir ýmsar gerðir landnotkunar 

og opinberra innviða koma fram. Greinilega farið yfir umhverfismat áætlana í 

umhverfisskýrslu í 10. kafla greinargerðarinnar. 

- Farið er vel yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Ekki er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða geta 

mögulega staðið frammi fyrir. 

- Gert er grein fyrir framtíðarsýn og henni er skipt niður í 4 stoðir sem eru: þekking, 

þjónusta, velferð og umhverfismál. 

 

 

 

 

Mynd 13. Afmörkun sveitarfélagsins Fljótsdalshéraðs (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 6 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og örlítið fjallað um mannfjöldaspá. Engar tölulegar 

upplýsingar um hagkerfi. 

- Núverandi landnotkun er augljós, þörf á framtíðar landnotkun kemur fram en þó 

sjaldan í tölulegum upplýsingum, núverandi þörf á landi til framtíðar kemur ekki skýrt 

fram en það er oft tekið fram að sveitarfélagið sjái til þess að nægilegt rými sé til fyrir 

viðkomandi framkvæmd. 

- Upplýsingar um núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu koma skýrt fram í greinargerðinni. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 13 stig af 18 mögulegum 

- Sum kort eru fín, skiljanleg og viðeigandi, önnur eru án nokkurra skýringa og enn 

önnur ólæsileg. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Ekki er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Lítið er um að vitnað sé í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár, í þessu tilfelli eingöngu mannfjöldaspá, eru að hluta til gagnrýndar og 

sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 3 stig af 8 mögulegum 

- Engin sýnileg skýr markmið, fyrst og fremst talað um framtíðarsýn og mikil áhersla 

lögð á hana og stefnumörkun 

- Það hvort að stefnur séu greinilega í samræmi við markmið á í raun ekki við þar sem 

engin markmið eru tekin fram í áætluninni. 

- Mismunandi er hvort að stefnur séu nákvæmar eða óljósar en þær eru greinilega 

tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru sumar skuldbindandi og aðrar til viðmiðunar. 
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4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu, tekið er tillit til landgæða 

og hafta í landslagi.  

B. Framkvæmd – 2 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda óljóst skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru ekki settar í forgangsröð. 

- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Stundum er gerð grein fyrir hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast.  

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 1 stig af 8 mögulegum 

- Einungis eru stofnanir tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um 

vísa, annað í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar – 5 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt og býður það upp á sannfærandi leiðir sem veitir fólki 

innblástur að grípa til aðgerða, stefna aðalskipulagsins leggur mikla áherslu á samstarf 

og þátttöku allra íbúa í ákvarðanatöku. 

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið býður ekki upp á aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Það er bent á þau lög sem ber að fara eftir en lítið er um útskýringar. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 9 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn.  

- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang en ekki markmið. 
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- Það eru tilvísanir í málefni og stefnur en ekki markmið, enda engin markmið til að vísa 

í. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Skiljanlegar myndir eru notaðar. 

- Hvað varðar það að upplýsingar um svæðið séu skilmerkilega settar fram á korti þá á 

það við að sum kort eru skýr en önnur eru mjög óskýr. 

- Ekki eru sett fram önnur gögn skipulagsáætluninni til stuðnings sem eru aðgengileg 

öllum. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 6 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Farið er yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita grunnaðstöðu 

og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá. 

8. Þáttaka leikmanna – 9 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Ekki er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Kemur óljóst fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar 

allra hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Óljóst er farið yfir þróun skipulagsins. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Skipulagið tekur við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 14 stig af 16 mögulegum 

- Lagaákvæðið um lýsinguna hafði ekki tekið gildi á þessum tíma. En það sem kemur 

fram eru upplýsingar um fyrirliggjandi stefnur og ferlið sett upp, eins og skipulagslög 

kveða á um, í myndformi. 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin var unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 
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- Haldnir voru íbúafundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga og 

svæðisskipulagsáætlunum sem ná yfir sveitafélagið að öllu leiti eða að hluta til, en ekki 

landsskipulagsstefnu enda átti hún ekki við þegar aðalskipulagsáætlunin var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Gætt er samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðinn var skipulagsráðgjafi til að stýra vinnu við gerð aðalskipulagsins. 

 - Örlítið er komið inn á aðra valkosti sem um var að ræða áður en ákvörðun var tekin  

um fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan mætti vera nákvæmari til að minnka líkur á mistúlkun almennings á henni. 
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7.2.8 Hveragerðisbær 

Hveragerðisbær er 

staðsettur á Suðurlandi, 

stutt frá 

höfuðborgarsvæðinu. 

Sveitarfélagið er það 

minnsta á Íslandi, 

landfræðilega séð eða 

aðeins um 9 km2 að stærð, 

samt sem áður er það með 

fjölmennustu 

sveitarfélögunum  

á Suðurlandi með íbúafjölda upp á 2.333 talsins.  

Skipulagsáætlunin er unnin af Landform landslagsarkitektum og er gildistími hennar frá 

árinu 2005 til 2017. Aðalskipulag Hveragerðisbæjar var afgreitt af Skipulagsstofnun til 

staðfestingar umhverfisráðherra þann 19. Apríl 2006, það var svo staðfest af umhverfisráðherra 

þann 23. maí sama ár. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 7 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og mannfjöldaspá en lítið er um tölulegar 

upplýsingar hvað varðar hagkerfið. Þá er farið yfir þarfir fyrir ýmsar gerðir landnotkunar 

og opinberra innviða en það er þó lögð megináhersla á framtíðar þarfir. Lög um 

umhverfismat áætlana höfðu ekki tekið gildi þegar tillagan var unnin og því unnið 

samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum frá 1994 en varðandi mat á 

umhverfisáhrifum stefnu um landnotkun og annarrar uppbyggingar þá er farið greinilega 

yfir þau áhrif bæði almennt og um einstaka landnotkunarflokka en þó sérstaklega um 

íbúðarsvæði. 

- Farið er vel yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Lítillega er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða 

geta mögulega staðið frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr. 

Mynd 14. Afmörkun sveitarfélagsins Hveragerðisbæjar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og mannfjöldaspá en lítið er um tölulegar 

upplýsingar hvað varðar hagkerfið. 

- Greinilega er farið yfir núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og 

núverandi framboð á landi til framtíðar. 

- Greinilega er farið yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og 

innviði sem þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu.. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 17 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru lýsandi og viðeigandi. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Stundum er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Vitnað er í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru gagnrýndar og sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta og flokkuð eftir þeim 4 stoðum sem 

framtíðarsýnin byggir á. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið.  

- Stefnur eru nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt, en landsvæðið 

er mjög lítið miðað við önnur sveitarfélög. 
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- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu, tekið er mið af 

umhverfisþáttum, náttúruvá, náttúruminjum, þjóðvegi, o.s.frv.  

B. Framkvæmd – 7 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru settar í forgangsröð. 

- Það er svo gott sem tímalína sett fram við framkvæmdir, en þó einna helst er við kemur 

íbúðabyggð og það er sett upp í töflu með tímabil sem viðkomandi framkvæmd stendur 

yfir. 

- Nokkuð er um það að gerð sé grein fyrir hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð 

við áður en framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Óljóst er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 1 stig af 8 mögulegum 

- Einungis eru stofnanir tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um 

vísa, annað í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar  – 7 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt og býður upp á sannfærandi leiðir sem veitir fólki 

innblástur að grípa til aðgerða. Lögð er áhersla á uppbyggingu, fjölbreytileika og 

aðgengi. 

- Það er aðgerðadagskrá.  

- Að vissu leyti útskýrir skipulagið aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir 

sveigjanleika samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Farið er yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir en það er ekki útskýrt nema í 

umfjöllun um mat á umhverfisáhrifum. 

- Óljóst er bent á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 15 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er orðasafn.  

- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang en ekki markmið. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 



88 

 

- Myndir sem eru notaðar eru á heildina litið skiljanlegar, þær eru mjög skýrar en á 

sumum er erfitt að lesa texta sökum litavals, fellur of vel inn í bakgrunninn. 

- Mikið af góðum og upplýsandi kortum með góðum skýringum. 

- Nokkur fjöldi annarra gagna er settur fram skipulagsáætluninni til stuðnings en aðeins 

hluti þeirra er aðgengileg öllum. Því þessi gögn eru ekki viðaukar í greinargerð en hluti 

þeirra er aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 

mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru að hluta til útskýrðar. 

- Farið er yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita grunnaðstöðu 

og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá.  

8. Þáttaka leikmanna – 8 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir og fyrirtæki komu að skipulaginu, en skortur er á 

upplýsingum um einstaklinga. 

- Stundum er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Óljóst kemur fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar 

allra hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Farið er yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Óljóst kemur fram hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi 

hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 11 stig af 16 mögulegum 

- Lagaákvæðið um lýsinguna hafði ekki tekið gildi á þessum tíma. En það sem kemur 

fram eru áherslur sveitarstjórnar og samráð við íbúa og aðra hagsmunaaðila. 

- Ekki hefur verið lagt mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 enda á það ekki við þar sem lögin höfðu ekki 

tekið gildi. 
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- Lítið er fjallað um sjálfbæra þróun í greinargerðinni en viðauka er að finna á heimasíðu 

sveitarfélagsins sem ber heitið Sjálfbær þróun – Staðardagskrá 21 Hveragerði. 

- Skipulagsáætlunin var unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 

- Haldnir voru íbúafundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga og svæðisskipulagi en 

ekki landsskipulagsstefnu enda átti hún ekki við þegar aðalskipulagsáætlunin var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Aðeins eitt sveitarfélag umlykur Hveragerðisbæ og var aðalskipulagstillagan kynnt 

sveitarstjórn þess. Með því samráði hefur verið gætt að samræmi við skipulagsáætlanir 

aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðinn var skipulagsráðgjafi til að hjálpa við ferlið og tillöguna. 

 - Takmarkað er tekið fram varðandi hvort allar hliðar málsins verið vegnar og metnar  

áður en ákvörðun var tekin um fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu. 

Aftur á móti eru skoðaðir nokkrir valkostir hvað uppbyggingu í sveitarfélaginu varðar 

út frá íbúafjöldaþróun. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram svo almenningur skilji. 
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7.2.9 Ísafjarðarbær 

Sveitarfélagið Ísafjarðarbær 

er staðsett norðarlega á 

Vestfjörðum. Það er 2.379 

km2 að stærð  og íbúar þess 

eru um 3.640 talsins.  

Skipulagsáætlunin er 

unnin af Teiknistofunni Eik 

ehf. og er gildistími hennar 

frá árinu 2008 til 2020. 

Aðalskipulagið var afgreitt 

af Skipulagsstofnun til 

staðfestingar ráðherra samkvæmt 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997 og síðar 

staðfest af umhverfisráðherra. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 7 stig af 8 mögulegum 

- Núverandi og framtíðar mannfjöldaspá, en einungis tölur um þróun hagkerfis hingað 

til. Farið er yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir ýmsar gerðir landnotkunar og 

opinberra innviða.  Farið er yfir umhverfismat áætlana í viðauka greinargerðarinnar. 

- Farið er vel yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Lítillega er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða 

geta mögulega staðið frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr. 

2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og mannfjöldaspá en einungis núverandi talnagögn 

er varða hagkerfið, aftur á móti er nokkuð ítarleg umfjöllun um efnið. 

- Greinilega er farið yfir núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og 

núverandi framboð á landi til framtíðar. 

Mynd 15. Afmörkun sveitarfélagsins Ísafjarðarbæjar (Loftmyndir ehf.) 
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- Greinilega er farið yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og 

innviði sem þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu, m.a. er farið yfir félags- 

og heilbrigðismál, menntamál, atvinnumál, samgöngumál. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 14 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru lýsandi og viðeigandi, stundum mætti upplausnin vera betri, en samt vel 

skiljanlegt. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. Mikið af góðum, skýrum og upplýsandi 

gagnatöflum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Stundum er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Stundum er vitnað í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru hvorki gagnrýndar og né sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið. Markmið koma fram í hverjum kafla 

samhliða stefnum svo tengingin er mjög greinileg. 

- Stefnur eru nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 5 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru óljóst settar í forgangsröð. 
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- Engin tímalína sett við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 2 stig af 8 mögulegum 

- Stofnanir eru tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um vísa. 

- Þar sem ekki er tímaáætlun fyrir hendi fyrir uppfærslu skipulagsins gat ég ekki gefið 

2 stig en í skipulaginu er talað um að mikilvægt sé að uppfæra aðalskipulagið í takt við 

þær stefnubreytingar sem verða eða ef upplýsingar bætast við þann gagnagrunn sem 

þegar er til staðar. 

- Annað í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar  – 7 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er sæmilega hugmyndaríkt en býður ekki upp á sérstaklega sannfærandi 

leiðir sem veitir fólki innblástur að grípa til aðgerða.  

- Það er ekki aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið útskýrir aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Farið er yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Greinilega er bent á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 12 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn.  

- Í inngangsorðum er hvorki farið yfir tilgang né markmið. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Skiljanlegar myndir notaðar. 

- Upplýsingar um svæðið eru settar skilmerkilega fram á korti. 

- Þau gögn sem sett eru fram skipulagsáætluninni til stuðnings eru í viðauka 

greinargerðarinnar og þar með aðgengileg öllum. 
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7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við stefnu stjórnvalda eru útskýrðar en ekki tenging við 

svæðisskipulagsáætlanir. 

- Farið er yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita grunnaðstöðu 

og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá.  

8. Þáttaka leikmanna – 11 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Að vissu leyti er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu 

að skipulaginu, en það er heldur óljóst. 

- Tekið er fram að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu eru fulltrúar allra hópa sem 

breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru óljóst útskýrðar, þá helst hvað varðar fulltrúa 

hagsmunahópa. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Að vissu leyti er farið yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Tekið er fram að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 13 stig af 16 mögulegum 

- Ekki hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu, enda hafði lagaákvæðið 

um lýsinguna ekki tekið gildi á þessum tíma. 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin var unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 

- Haldnir voru opnir kynningarfundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga, en ekki 

landsskipulagsstefnu né svæðisskipulagi enda átti það ekki við þegar hún var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Gætt er samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 
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10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðgjafi var ráðinn til að hjálpa við ferlið og tillöguna. 

 - Ekki er tekið sérstaklega fram hvort allar hliðar málsins verið vegnar og metnar áður  

en ákvörðun var tekin um fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu en 

aftur á móti er farið yfir þá valkosti sem stóðu til boða varðandi helstu framkvæmdir í 

sveitarfélaginu. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram svo almenningur skilji. 
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7.2.10 Reykjanesbær 

Reykjanesbær er staðsettur 

á Reykjanesskaga á Suð-

vesturhorni landsins. 

Sveitarfélagið er um 145 

km2 að stærð og íbúar þess 

eru um 14.500 talsins.  

Skipulagsáætlunin 

er unnin af Kanon 

arkitektum og VSÓ 

Ráðgjöf, og er gildistími 

hennar frá árinu 2008 til 

2024. Aðalskipulag Reykjanesbæjar 2008-2024 var afgreitt af Skipulagsstofnun til 

umhverfisráðherra, skv. 19. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, og síðar staðfest af 

umhverfisráðherra á grundvelli sömu laga. 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 6 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og hagkerfi og framtíðarspá um mannfjölda og 

hagkerfi. Einnig er farið yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir ýmsar gerðir 

landnotkunar og opinberra innviða. Unnin er sér umhverfisskýrsla auk þess sem farið er 

yfir heildaráhrif skipulagsáætlunar á umhverfið, í greinargerðinni. 

- Farið er yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Ekki er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða geta 

mögulega staðið frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr. 

2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi ástand og framtíðarspá hvað varðar bæði mannfjölda og 

hagkerfi. 

- Greinilega er farið yfir núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og 

núverandi framboð á landi til framtíðar. 

Mynd 16. Afmörkun sveitarfélagsins Reykjanesbæjar (Loftmyndir ehf.) 
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- Farið er yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu, en ekki eru skýr tengsl á milli áætlunar 

og þarfa þó flest allt byggist á tölum um hversu mikið af hverju þarf fyrir ákveðinn 

fjölda íbúa. 

- Óljóst farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 11 stig af 18 mögulegum 

- Kort eru lýsandi og viðeigandi. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar.  

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stundum er stuðst við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Ekki er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Stundum er vitnað í heimildir. 

- Af heimildaskrá að dæma þá er nokkuð ábótavant af heimildum eins og gögn frá 

Hagstofunni. Einnig er erfitt að meta grunngildi gagna þegar ekki er vitnað í þau í 

textanum. 

- Opinberar spár eru hvorki gagnrýndar og né sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 7 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið. Markmið koma fram í hverjum kafla 

svo tengingin er mjög greinileg. 

- Stefnur eru til skiptis nákvæmar eða óljósar, og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða 

skipulagsþróun. 

- Stefnur eru flestar til viðmiðunar en inn á milli koma augljóslega skuldbindandi 

stefnur. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  
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B. Framkvæmd – 8 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru settar í forgangsröð. 

- Tímalína er sett við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 0 stig af 8 mögulegum 

- Ekkert í þessum hluta gátlistans kemur ekki fram í aðalskipulaginu. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar  – 9 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt og býður upp á sannfærandi leiðir sem veitir fólki 

innblástur að grípa til aðgerða.  

- Það er aðgerðadagskrá.  

- Skipulagið útskýrir að hluta til aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir 

sveigjanleika samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Farið er yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Greinilega er bent á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 

6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 15 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn, en það kemur fyrir að hugtök séu skilgreind í textanum.  

- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang og markmið í grófum dráttum. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Skiljanlegar myndir notaðar. 

- Upplýsingar um svæðið eru settar skilmerkilega fram á korti. 

- Umhverfisskýrsla er sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings og er hún aðgengileg 

öllum á heimasíðu sveitarfélagsins. 
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7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Farið er yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að vernda vistkerfi og 

hvernig draga má úr náttúruvá, en hvað varðar samhæfingu þeirra til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu þá er það heldur óljóst. 

8. Þáttaka leikmanna – 4 stig af 16 mögulegum 

- Óljóst er hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Ekki er tekið fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Ekki er tekið fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar 

allra hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Farið er yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir óljóst frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Ekki er tekið fram hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi 

hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 8 stig af 16 mögulegum 

- Ekki hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu, enda hafði lagaákvæðið 

um lýsinguna ekki tekið gildi á þessum tíma. 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi. 

- Ekki er ljóst hvort að skipulagsáætlunin hafi verið unnin í samráði við íbúa 

sveitarfélagsins. 

- Ekki kemur fram hvort haldnir voru íbúafundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum þágildandi laga, en ekki 

landsskipulagsstefnu né svæðisskipulagi enda átti það ekki við þegar hún var unnin. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 
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- Fjallað er um samvinnu aðliggjandi sveitarfélaga og samráð á milli þeirra varðandi 

einstaka þætti en ekki er komið inn á það hvort gætt sé samræmis við skipulagsáætlanir 

þeirra. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 3 stig af 4 mögulegum 

- Ráðinn var skipulagsráðgjafi sem aðstoðaði við gerð aðalskipulagsins á öllum stigum 

skipulagsvinnunar. 

- Við mótun skipulagstillögunnar var litið til margvíslegra valkosta. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram svo almenningur skilji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

7.3. Unnar skv. skipulagslögum nr. 123/2010 

7.3.1 Hafnarfjörður 

Hafnarfjörður er staðsettur á 

Höfuðborgarsvæðinu á Suð-

vesturhorni landsins. 

Sveitarfélagið er um 143 

km2 að stærð og íbúar þess 

eru um 27.357 talsins.  

Höfundur texta 

skipulagsáætlunarinnar er 

Dr. Bjarki Jóhannesson. 

Upplýsingar frá nefndum, 

ráðum og ýmsum stofnunum 

Hafnarfjarðarbæjar hafa verið felld inn í textann. Gildistími hennar er frá árinu 2013 til 2025. 

„Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 - 2025 sem auglýst var samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 

123/2010 með síðari breytingum var samþykkt í bæjarstjórn Hafnarfjarðar þann 14. maí 2014. 

Aðalskipulag Hafnarfjarðar 2013 – 2025 var staðfest af Skipulagsstofnun þann 10. júlí 2014.“ 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 7 stig af 8 mögulegum 

- Það kemur greinilega fram á grafi núverandi og framtíðarspá mannfjölda en eingöngu 

eru að finna upplýsingar um núverandi hagkerfi. Farið er yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir 

ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða. Unnin er sér umhverfisskýrsla þar sem er að 

finna upplýsingar um umhverfismat áætlana. 

- Farið er vel yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Lítillega er farið yfir vandamál og málefni sem bæjaryfirvöld standa frammi fyrir eða 

geta mögulega staðið frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr. 

 

 

 

 

Mynd 17. Afmörkun sveitarfélagsins Hafnarfjarðar (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Það kemur greinilega fram á grafi núverandi og framtíðarspá mannfjölda en eingöngu 

eru að finna upplýsingar um núverandi hagkerfi og er það byggt á tölum fyrir allt 

höfuðborgarsvæðið þar sem það er litið á það sem eitt atvinnusvæði. 

- Greinilega er farið yfir núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og 

núverandi framboð á landi til framtíðar. 

- Greinilega er farið yfir núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og 

innviði sem þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 15 stig af 18 mögulegum 

- Gæði korta eru misgóð, sum eru með lélega upplausn og erfitt að lesa texta auk þess 

að bæta mætti við skýringum, önnur er með góða upplausn, vel læsileg, skiljanleg og 

viðeigandi. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Stundum er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Stundum er vitnað í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru gagnrýndar og sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta og skipt í flokka eftir málefnum. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið.  

- Stefnur eru nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum. 
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- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 5 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru sumar hverjar settar í forgangsröð. 

- Það er ekki sett fram tímalína við framkvæmdir. 

- Gerð er grein fyrir við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð við áður en 

framkvæmdir hefjast. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Ekki er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 3 stig af 8 mögulegum 

- Eitt markmið er byggt á mælanlegu atriði. 

- Ekki eru vísar um öll markmið teknir með. 

 - Stofnanir eru tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um vísa. 

- Uppfærsla skipulagsins er ekki grundvölluð á niðurstöðum frá eftirliti með breytilegum 

aðstæðum. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar  – 8 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er sæmilega hugmyndaríkt en það veitir fólki engan sérstakan innblástur til 

aðgerða, það sem kemur eflaust skýrast fram eru hverfisverndarákvæðin og gætu þau 

mögulega ýtt undir að fólk grípi til aðgerða. 

- Það er ekki að finna aðgerðadagskrá, en uppbyggingasvæði eru forgangsröðuð sín á 

milli, þ.e. talað er um að byrja að byggja á einu svæði og klára það áður en farið er á 

það næsta og svo koll af kolli, valkostirnir eru svo þessi svæði sem hafa verið 

forgangsröðuð á þennan hátt. 

- Skipulagið útskýrir aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál, er varða uppbyggingu 

íbúða- og atvinnusvæða. 

- Farið er yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir og það útskýrt. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 
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6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 13 stig af 16 mögulegum 

- Nákvæmt efnisyfirlit. 

- Það er ekki orðasafn en undir flestum málefnaflokkum er að finna skilgreiningar.  

- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang en ekki markmið. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Á heildina litið eru skiljanlegar myndir notaðar, sumar eru í mjög góðum gæðum á 

meðan aðrar eru óskýrar en þó skiljanlegar. 

- Sum kort eru mjög skýr og upplýsandi en önnur eru óskýr eða upplýsingar vantar til 

að útskýra betur hvað verið er að sýna. 

- 11 fylgirit eru sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings og eru þau aðgengileg öllum 

inn á heimasíðu sveitarfélagsins. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Að vissu leyti er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá, en þó 

misvel eftir því hvað um ræðir.  

8. Þáttaka leikmanna – 8 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Tekið er fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Ekki kemur fram hvort að hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu séu fulltrúar allra 

hópa sem breytingar skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Farið er yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Ekki kemur fram hvort að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 
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9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 10 stig af 16 mögulegum 

- Ekki er gerð grein fyrir að lýsing á skipulagsverkefninu hafi verið tekin saman í 

upphafi, en farið er yfir þær áherslur sem sveitarstjórn hefur við endurskoðun 

aðalskipulagsins. 

- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi. 

- Ekki er ljóst hvort að skipulagsáætlunin hafi verið unnin í samráði við íbúa 

sveitarfélagsins. 

- Ekki kemur fram hvort að íbúafundir voru haldnir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum núgildandi laga og svæðisskipulagi en 

ekki landsskipulagsstefnu enda ákveðið svigrúm sem er enn í gildi varðandi 

landsskipulagsstefnuna. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Hafnarfjörður leggur áherslu á samstarf við nágrannasveitarfélög um byggðaþróun, 

skipulag, umhverfismál og samgöngumál. Þar með er samræmis gætt við 

skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 2 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðgjafar voru ráðnir til að vinna umhverfismat og til að aðstoða vegna  

endurskoðunar svæða í Krýsuvík. 

- Talað er um að það sé mikilvægt að meta hlutina með raunsæjum hætti hvað  

ákvarðanatöku varðar. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram svo almenningur skilji. 
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7.3.2 Reykjavík 

Reykjavík er höfuðborg 

Íslands og er staðsett á Suð-

vesturhorni landsins. 

Sveitarfélagið er um 275 

km2 og íbúar þess eru um 

121.840 talsins.  

Skipulagsáætlunin 

er unnin af Umhverfis- og 

skipulagssviði 

Reykjavíkurborgar 2014 og 

er gildistími hennar er frá 

árinu 2010 til 2030. „Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030 var staðfest af Skipulagsstofnun 

skv. 3. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Aðalskipulag þetta er staðfest með fyrirvara um 

niðurstöður mats á umhverfisáhrifum þeirra framkvæmda sem falla undir lög nr. 106/2000.“ 

 

Við yfirferð aðalskipulagsins með fyrrnefndum gátlista fengust eftirfarandi svör og stigagjöf.  

Fyrri hluti - Innri gæðakröfur áætlunar 

1. Málefni og framtíðarsýn – 7 stig af 8 mögulegum 

- Farið er yfir núverandi mannfjölda og mannfjöldaspá auk þess sem að farið er yfir 

hagkerfið á heildina litið. Þá er einnig farið yfir ýmsar gerðir landnotkunar og opinberra innviða 

er þörfin fyrir hana er óljós. Í lok hvers landnotkunarkafla er farið yfir helstu umhverfisáhrif á 

náttúrufar, loftgæði, samfélag og auðlindir. Auk þess sem unnin var sér umhverfisskýrsla sem 

er í viðauka. 

- Farið er yfir tækifæri og ógnir samfélagsins. 

- Lítillega er farið yfir vandamál og málefni sem borgaryfirvöld standa frammi fyrir eða 

geta mögulega staðið frammi fyrir. 

- Framtíðarsýnin er skýr. 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Afmörkun sveitarfélagsins Reykjavíkur (Loftmyndir ehf.) 
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2. Forsendur 

A. Lýsing og greining á lykilatriðum umdæmis viðkomandi skipulags - 7 stig af 8 mögulegum 

- Það kemur greinilega fram á grafi núverandi og framtíðarspá mannfjölda og farið er á 

heildina litið yfir hagkerfið og tekið fram í texta að gert er ráð fyrir að störfum fjölgi í 

takt við íbúafjölgun. 

- Greinilega er farið yfir núverandi landnotkun, þörf á framtíðar landnotkun og 

núverandi framboð á landi til framtíðar. 

- Hvað varðar núverandi og framtíðar þarfir fyrir, þjónustumannvirki og innviði sem 

þjóna bæði hagkerfinu og fólkinu í samfélaginu þá er aðalega talað um aukna eða 

minnkaða þörf fyrir hitt og þetta. Flestar framkvæmdir eru ákvarðaðar út frá 

íbúafjöldaþróun svo meira er talað um hvað skal gera en nákvæmlega hver þörfin fyrir 

það sé. 

- Greinilega farið yfir ástand náttúrulegs umhverfis, sem stendur fyrir verðmætar og 

berskjaldaðar auðlindir og eðlislegar hömlur á landnýtingu. 

B. Aðferðir notaðar til að finna og útskýra forsendur – 16 stig af 18 mögulegum 

- Fullt af kortum og öll auðlæsileg – skýr, viðeigandi og skiljanleg. 

- Gagnatöflur eru viðeigandi og þýðingamiklar. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á málefnum. 

- Stuðst er við forsendur við rökstuðning skýringa á stefnumörkun. 

 - Lítillega er vitnað í aðferðir sem notaðar eru til að finna forsendur. 

 - Stundum er vitnað í heimildir. 

- Miðað við heimildaskrá eru grunngildi staðbundinna gagna og gagnabirgða 

fullnægjandi. 

- Opinberar spár eru gagnrýndar og sannreyndar. 

- Spár eru bundnar skipulagsstefnunni með skýrum hætti. 

3. Markmið og stefnurammi – 8 stig af 8 mögulegum 

- Markmið eru sett fram á skýran máta fyrir framan hvert málefni. 

- Stefnur eru greinilega í samræmi við markmið.  

- Stefnur eru nákvæmar og tengdar ákveðnum aðgerðum og/eða skipulagsþróun. 

- Stefnur eru skuldbindandi. 

4. Skipulagstillaga  

A. Staðbundin hönnun – 10 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagsuppdráttur sýnir framtíðar landnotkun í skipulaginu. 

- Landnotkunarsvæðin eru tengd tillögum samgöngukerfisins. 
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- Landnotkunarsvæðin eru tengd lagnaskipulagstillögum, en umfjöllun og teikningar af 

lögnum, veitum, dælustöðvum o.s.frv. er eingöngu í greinargerðinni, sjá má veitur inn 

á skipulagsuppdrætti. 

- Landnotkunarsvæðin eru höfð nægilega stór til að leyfa framtíðarvöxt, nægt land er til 

staðar umhverfis borgarmörkin, en þetta aðalskipulag snýst um það að þétta byggðina 

svo verið er að nýta lausar lóðir/auð svæði sem nú þegar eru til staðar innan 

borgarmarka. 

- Fyrirhuguð landnotkunarsvæði eru vel staðsett í landslaginu.  

B. Framkvæmd – 8 stig af 12 mögulegum 

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru greinilega skilgreindar.  

- Aðgerðir til skipulagsframkvæmda eru settar í forgangsröð. 

- Það er sett fram tímalína við framkvæmdir. 

- Oftar en ekki er tekið fram við hvaða stofnanir/aðila þarf að hafa samráð áður en 

framkvæmdir hefjast, mismunandi er hversu nákvæmlega er greint frá því. 

- Fjármögnunaraðilar skipulagsins eru ekki tilgreindir. 

- Óljóst er tekið fram hvenær skuli uppfæra aðalskipulagið. 

C. Eftirlit – 5 stig af 8 mögulegum 

- Sum yfirmarkmið og nokkur undirmarkmið eru byggð á mælanlegum atriðum. 

- Vísar um öll markmið eru teknir með. 

- Stundum eru stofnanir tilgreindar sem bera ábyrgð á eftirliti og/eða leggja til gögn um 

vísa. 

- Óljóst er hvort uppfærsla skipulagsins sé grundvölluð á niðurstöðum frá eftirliti með 

breytilegum aðstæðum. 

 

Seinni hluti – Ytri gæðakröfur áætlunar 

5. Hvatning til framkvæmdar  – 9 stig af 10 mögulegum 

- Skipulagið er hugmyndaríkt og býður upp á sannfærandi leiðir sem veitir fólki 

innblástur að grípa til aðgerða 

- Það er aðgerðadagskrá. 

- Skipulagið útskýrir aðrar leiðir sem hægt er að velja sem styrkir sveigjanleika 

samfélagsins og aðlögunarhæfni þegar upp koma erfið mál. 

- Farið er yfir það lagaumhverfi sem þarf að fara eftir en það er ekki útskýrt. 

- Bent er á rétt yfirvald sem veitir umboð fyrir skipulaginu. 
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6. Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni – 15 stig af 16 mögulegum 

- Tiltölulega nákvæmt efnisyfirlit en engu að síður er það ekki nógu upplýsandi. 

- Það er orðasafn, auk þess koma fram skilgreiningar á landnotkunarflokkum í 

viðkomandi kafla.  

- Í inngangsorðum er farið yfir tilgang og markmið. 

- Tilvísanir eru í málefni, markmið og stefnur. 

- Rétt og skiljanleg íslenska notuð. 

- Myndir eru einstaklega góðar og skýrar, góð upplausn og skýringartexti þegar við á. 

- Upplýsingar um svæðið eru settar fram skilmerkilega á korti. 

- 10 fylgiskjöl eru sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings og eru þau öll aðgengileg 

á heimasíðu sveitarfélagsins. 

7. Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni s.s. deili- og svæðisskipulag – 5 stig af 6 mögulegum 

- Tengingar við deiliskipulagsáætlanir og aðrar skipulagsáætlanir á svæðinu eru 

útskýrðar. 

- Tengingar við svæðisskipulagsáætlanir og stefnu stjórnvalda eru útskýrðar. 

- Að vissu leyti er farið yfir samræmingu stjórnvalda, ríkis og sveitafélags, til að veita 

grunnaðstöðu og þjónustu, verndun vistkerfa og hvernig draga má úr náttúruvá, en þó 

misvel eftir því hvað um ræðir.  

8. Þáttaka leikmanna – 12 stig af 16 mögulegum 

- Tekið er fram hvaða stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að skipulaginu. 

- Tekið er fram af hverju vissar stofnanir, fyrirtæki og einstaklingar komu að 

skipulaginu. 

- Hagsmunaaðilar sem komu að skipulaginu eru fulltrúar allra hópa sem breytingar 

skipulagsins hafa áhrif á. 

- Aðferðirnar, við val á þátttakendum, eru ekki útskýrðar. 

- Ekki liggur fyrir greinilegur rökstuðningur á því hvernig hagsmunaaðilar sem koma að 

skipulaginu tengjast fyrri skipulagsframkvæmdum. 

- Farið er yfir þróun skipulags. 

- Skipulagið greinir frá því hvaða opinberu stofnanir komu aðallega að gerð þess. 

- Tekið er fram að skipulagið taki við innleggi frá breiðum hópi hagsmunaaðila. 

9. Samkvæmt íslenskum skipulagslögum nr. 123/2010 – 15 stig af 16 mögulegum 

- Ekki er gerð grein fyrir að lýsing á skipulagsverkefninu hafi verið tekin saman í 

upphafi, en farið er yfir vinnuferlið, áherslubreytingar og samráð. 
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- Lagt hefur verið mat á megin stefnu og áhrif líklegra breytinga, samkvæmt lögum um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

- Sjálfbær þróun var höfð að leiðarljósi. 

- Skipulagsáætlunin var unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins. 

- Haldnir voru íbúafundir. 

- Aðalskipulagsáætlunin er byggð á markmiðum núgildandi skipulagslaga, 

landsskipulagsstefnu og svæðisskipulagi. 

- Skipulagsuppdráttur sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar 

takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Drög að tillögunni voru send til nágrannasveitarfélaganna og svæðisskipulagsnefndar 

og þar með gætt að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga. 

10. Samkvæmt gátlista William Baer – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Ráðgjafar voru fengnir til að vinna umhverfismat og aðstoða við stefnumótun. 

 - Það er ekki tekið fram bókstaflega hvort allar hliðar málsins hafi verið vegnar og  

metnar. En meðal annars er fjallað um það að ekki sé síður mikilvægt að meta 

uppbyggingu út frá fagurfræðilegum, menningarlegum  og félagslegum rökum en hinum 

hagrænu eða umhverfislegu. 

11. Samdar af höfundi þessa verkefnis – 4 stig af 4 mögulegum 

 - Skipulagstillagan er að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins. 

 - Tillagan kemur skýrt fram svo almenningur skilji. 
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8. Niðurstöður 

 

Í upphafi verkefnisins voru lagðar fyrir þrjár rannsóknarspurningar og verður þeim svarað hér. 

 

8.1. Fylgir aðalskipulagsgerð forskrift laganna? 

Aðalskipulagsgerð fylgir forskrift laganna. Enda er það Skipulagsstofnum, sem heyrir undir  

Umhverfis- og auðlindaráðherra, sem staðfestir aðalskipulagsáætlanir og í sumum tilvikum 

Umhverfis- og auðlindaráðherra. En Skipulagsstofnun starfar samkvæmt skipulagslögum, 

lögum um umhverfismat áætlana og lögum um mat á umhverfisáhrifum. 

 Þó geta komið upp mál þar sem Skipulagsstofnun geri athugasemdir við 

aðalskipulagstillögu en viðkomandi sveitarstjórn kýs að gera ekki þær breytingar sem beðið er 

um að séu gerðar. Þá eiga þessar athugasemdir Skipulagsstofnunar að fylgja 

aðalskipulagsáætluninni. Einnig er það svo að í sumum tilvikum leggja sveitarstjórnir fram 

aðalskipulagsáætlun þar sem aðeins hluti hennar er staðfestur. 

 

Á heildina litið var ekki mikill munur á þeim aðalskipulagsáætlunum sem höfundur þessa 

verkefnis fór yfir. Þó var greinileg þróun aðalskipulagsáætlana frá þeim elstu og til þeirra 

yngstu, enda töluverðar breytingar sem áttu sér stað hvað varðar ákvæði skipulagslaga, ákvæði 

skipulagsreglugerða og með tilkomu laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. 

  Þróunin fólst í því hvernig staðið var að aðalskipulegsgerðinni, þ.e. ferlinu, þar sem það 

var tekið fram í greinargerðunum. Greinilegt er aukið samráð við íbúa og svo virðist sem að 

stefnumörkunin verði nákvæmari eftir því sem á líður. 

 

8.2. Hentar að nota gátlista byggðann á gátlistanum úr Urban 

Land Use Planning (2006) til að bæta aðalskipulagsáætlanir á 

Íslandi? 

Á heildina litið hentar þessi gátlisti vel til að bæta aðalskipulagsáætlanir á Íslandi. Þættir sem 

verið er að meta eru grunnþættir sem koma ættu fram í hvaða aðalskipulagsáætlun sem er, til 

að gera hana skilvirkari, gegnsærri og auðlesanlega. Enda er gátlistinn sérstaklega unnin til að 

meta gæði skipulagsáætlana.  
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Gerð grein fyrir gátlistanum 

Gátlistinn gengur út á það að meta gæði skipulagsáætlana út frá kröfum er varða innihald og 

lykilatriði þeirra, þ.e.  

(1) Málefni og framtíðarsýn, þar sem farið er yfir þá framtíðarsýn sem íbúar sveitarfélagsins 

hafa hvað varðar samfélagið og landnotkun. Auk þess sem farið er yfir helstu málefni sem geta 

haft áhrif á framtíðarþróun hvort sem er í formi tækifæra eða ógna. 

(2) Forsendur, þar sem gert er grein fyrir megin forsendum skipulagsins. Þær þurfa að vera 

skýrar, nákvæmar og unnar úr fullnægjandi gögnum. Skortur á forsendum er það sem kemur 

hvað mest niður á gæðum skipulagsáætlana. 

(3) Markmið og stefnuramma, þar sem gerð er grein fyrir markmiðum skipulagsáætlunarinnar 

og settar fram stefnur sem leiða til aðgerða til að ná settum markmiðum. 

(4) Skipulagstillöguna sjálfa, en þar er spurt nánar út í hönnun, framkvæmd og eftirlit. 

Skipulagstillagan á að gefa skýra mynd af áformum fyrir viðkomandi svæði með sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi. Hún leggur línurnar fyrir framkvæmdaáætlun, lýsir leiðum til að fylgja 

áætluninni eftir og einnig hvernig skuli meta aðstæður svo hægt sé að laga áætlunina að 

breyttum aðstæðum. 

(5) Hversu hvetjandi skipulagsáætlunin er til framkvæmdar. Skipulagsáætlanir eru 

mikilvæg stjórntæki sem ber að hanna þannig að það sé hvetjandi að nota þær þegar tækifæri 

gefst til. Þær þurfa að bjóða upp á sannfærandi leiðir sem veita fólki innblástur til að grípa til 

aðgerða og þurfa áætlanir að vera settar fram í tímaröð með aðgerða dagskrá svo augljóst er 

hvað skal gera og hvenær það er áætlað. Áætlunin ætti einnig að vera sveigjanleg og bjóða upp 

á mismunandi leiðir til þess að hægt sé að bregðast við umdeildum ákvörðunum. 

(6) Hversu skiljanleg skipulagsáætlunin er gerð hverjum þeim er fer yfir hana. Mikilvægt 

er að áætlunin sé unnin á þann hátt að hún sé skiljanleg hverjum þeim sem les hana eða kynnir 

sér hana, sér í lagi þeim sem koma að vinnu í viðkomandi umdæmi. 

(7) Samræmi við aðrar áætlanir. Svo að innleiðing áætlunar sé sem skilvirkust ber að taka 

mið af heildarskipulagi svæðisins og sjá til þess að samræmi sé á milli stjórnvalda, ríkis og 

sveitarfélags, til að veita grunnaðstöðu og þjónustu. 

(8) Hversu gegnsætt ferlið er hvað varðar aðila er koma að vinnu þess. Áætlanir eiga að 

gera grein fyrir þátttakendum við gerð þeirra, hvernig ferlið var við val á þátttakendum, hvað 

þeir lögðu af mörkum og hvernig þeirra framlag hafði áhrif á áætlunina. 

Undir þessum 8 flokkum eru svo samtals 60 spurningar um efnið. Gátlistinn er þannig 

settur upp að svarmöguleikarnir eru þrír og fyrir hvern svarmöguleika fæst stig, frá 0 upp í 2, 
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því hærri stigagjöf sem fæst því fleiri þættir voru til staðar. Spurningarnar eru flestar 

hnitmiðaðar og skýrar.  

Engu að síður er gátlistinn unninn með bandarískt skipulagskerfi og aðstæður í huga, því var 

ákveðið að bæta nokkrum spurningum við hann sem byggja á íslenskum aðstæðum og 

ákvæðum skipulagslaga nr. 123/2010.  

  

Gátlistinn heimfærður 

Í grunninn er gátlistinn hafður eins enda er margt sameiginlegt með gátlistanum og ákvæðum 

skipulagslaga nr. 123/2010 um aðalskipulagsgerð. Svo sem:  

- Forsendur. 

- Landnotkun. 

- Byggðaþróun. 

- Samgöngukerfi. 

- Þjónustukerfi. 

- Umhverfismál. 

- Stefnur. 

- Framsetningu. Aðalskipulag skal sett fram í greinargerð og á skipulagsuppdrætti og 

eftir atvikum á þemauppdráttum. 

- Hvert leitað sé umsagna. 

- Kynningu fyrir almenningi. 

- Athugasemdir frá íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. 

- Endurskoðun aðalskipulags. 

- Að aðalskipulagáætlunin sé m.a. byggð á áætlunum um þróun og þarfir 

sveitarfélagsins. 

 

En þær breytingar og viðbætur sem eru gerðar snerta mikilvæg ákvæði fyrrnefndra 

skipulagslaga sem ekki koma fyrir í gátlistanum eða gerðar örlitlar breytingar á spurningum 

sem fyrir eru til að þær eigi betur við ákvæði skipulagslaga. Þeim spurningum sem var bætt við 

á þessum forsendum eru: 

- Hefur verið tekin saman lýsing á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða 

áherslur sveitarstjórn hafi við aðalskipulagsgerðina, upplýsingar um forsendur og 

fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð 

við skipulagsgerðina gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum? 
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- Er gerð grein fyrir áhrifum áætlunarinnar og einstökum stefnumiðum hennar á 

umhverfið skv. lögum um umhverfismat áætlana nr. 105/2006? 

- Er sjálfbær þróun höfð að leiðarljósi? 

- Er skipulagsáætlunin unnin í samráði við íbúa sveitarfélagsins? 

- Voru haldnir íbúafundir? 

- Er aðalskipulagsáætlunin byggð á markmiðum gildandi skipulagslaga, 

landsskipulagsstefnu og svæðisskipulagi, liggi það fyrir? 

- Er skipulagsuppdráttur sem sýnir staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og 

aðrar takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi. 

- Er gætt samræmis við skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga? 

 

Þeim spurningum sem var breytt á fyrrnefndum forsendum eru: 

Í staðinn fyrir spurninguna „Eru stofnanir sem eru ábyrgar fyrir innleiðingu stefna 

skilgreindar?“ þá var lögð fram spurningin: 

- Er gerð grein fyrir við hvaða stofnanir þarf að hafa samráð við áður en framkvæmdir 

hefjast? 

Þessari spurningu var einfaldlega breytt til að koma betur til móts við það hvernig greint er frá 

upplýsingum í aðalskipulagsáætlunum. 

Í staðinn fyrir spurninguna „Eru önnur gögn sett fram skipulaginu til stuðnings? (CD, 

Video, Gis o.s.frv.)“ þá var lögð fram spurningin: 

- Eru önnur gögn sett fram skipulagsáætluninni til stuðnings sem eru aðgengileg 

öllum? 

Þessari spurningu var breytt vegna þess að lítið er um að gögn eru sett fram á öðru formi en 

töluvert er um að frekari forsendur og önnur gögn séu lögð fram skipulaginu til stuðnings, sem 

eru á sama formi og aðalskipulagsáætlunin. 

 

Þar að auki var fjórum spurningum bætt við sem ekki eru byggðar á íslenskum skipulagslögum. 

Tveim spurningum var bætt við sem William Baer (1997) lagði fram í gátlistanum sínum. En 

hann kemur fyrir í greininni „General Plan Evaluation Criteria: An Approach to Making Better 

Plans“. Í fyrsta lagi er það spurningin: 

- Var fenginn ráðgjafi, til að hjálpa við ferlið og tillöguna? 

Sú spurning var fyrir valinu því að í annarri rannsókn sem höfundur verkefnisins fór yfir, „The 

Effect of Mandated Planning on Plan Quality - A Fresh Look at What Makes „A Good Plan““ 

eftir Gene Bunnell og Edward J. Jepson, Jr. frá árinu 2011, kom fram að gæði þeirra 
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aðalskipulagsáætlana þar sem ráðgjafi væri fenginn til að hjálpa við ferlið og tillöguna væru 

líklegri til að vera meiri. 

Í öðru lagi er það spurningin: 

- Hafa allar hliðar málsins verið vegnar og metnar áður en ákvörðun var tekin um 

fyrirhugaðar framkvæmdir/breytingar í sveitarfélaginu?  

Höfundur verkefnisins telur þessa spurningu mikilvæga enda er um stórar ákvarðanir að ræða 

þegar kemur að stefnumörkun aðalskipulagsáætlana. 

 

Einnig bætti höfundur þessa verkefnis við tveim spurningum sem hann taldi byggðar á 

mikilvægum þáttum þegar kemur að gæðum áætlana og virkri þátttöku almennings. En þær eru: 

- Er skipulagstillagan að hluta til byggð á sérstöðu sveitarfélagsins? 

- Kemur tillagan skýrt fram svo almenningur skilji? 

 

Höfundur verkefnisins telur þennann gátlista vera góða viðbót við það ferli sem unnið er eftir 

við aðalskipulagsgerð á Íslandi, gott er að hafa slíkan gátlista við höndina til að geta haft yfirsýn 

yfir það hvað hefur komið fram, hversu skýrt það hefur komið fram og hvort einhverju þurfi að 

bæta við. Gátlistinn er ekki einungis verkfæri til að segja til um hvort skipulagsáætlun sé góð 

eða slæm, heldur nýtist hann sem viðmið til að hafa til hliðsjónar við skipulagsvinnuna. 

 

8.3. Hvað gefur notkun gátlistans til kynna um íslenskar 

aðalskipulagsáætlanir? 

Yfirferð þeirra 13 aðalskipulagsáætlana sem farið var yfir með heimfærðum gátlista leiddi það 

í ljós að á heildina litið var samræmi í styrkleikum og veikleikum aðalskipulagsáætlana. Þó 

svo að stigagjöf hafi verið misjöfn þá var hún samt í hlutfallslegu samræmi á milli áætlana, 

hvað hvern og einn málaflokk varðaði (sjá töflur 2 - 6).  

Hvað fjölbreytileikann varðar, sem lagt var upp úr að hafa við val á sveitarfélögum, þ.e. 

fjölbreytileiki í stærð, þéttleika, staðsetningu og þeim skipulagslögum sem voru í gildi þegar 

viðkomandi aðalskipulagsáætlun, eða hluti hennar, var samþykkt, þá þótti stærð sveitarfélaga 

ekki vera áhrifavaldur þegar kom að stigagjöf. Aftur á móti má greina áhrif vegna samblands 

af staðsetningu og þéttleika sveitarfélaga, þar sem Reykjavík, Hveragerði og Hafnarfjörður hafa 

mestann þéttleika sveitarfélaganna sem urðu fyrir valinu og eru að koma vel út út matinu. 

Reykjavík og Hafnarfjörður hefur einnig meiri fjölda fræði- og fagmanna, en önnur sveitarélög, 

og aðgengi að þeim betra. En staðsetning Hveragerðis er stutt frá höfuðborgarsvæðinu. Sjá má 
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að sama ráðgjafafyrirtækið, Alta, vinnur að 3 aðalskipulagsáætlunum og eru þær að fá mjög 

svipaða stigagjöf. En mest var áberandi aukning á stigagjöf eftir því sem lögin varðandi 

skipulagsmál urðu nýrri, enda þónokkur breyting sem hefur átt sér stað í íslenskum 

skipulagslögum hvað varðar þá þætti sem gátlistinn leggur til að séu til staðar. Á mynd 19 má 

sjá þann stigaskala sem aðalskipulagsáætlun viðkomandi sveitarfélags lendir í. 

 Reykjavík trónir á toppnum með 125 stig af 144 mögulegum og næst á eftir kemur 

Hveragerðisbær með 110 stig, með Ísafjarðarbæ fast á hælum sér með 108 stig. Það sem þessar 

aðalskipulagsáætlanir eiga sameiginlegt er að þær eru að koma nokkuð vel út úr hverjum og 

einum málaflokki gátlistans. Lægsta stigagjöfin sem kom fyrir var 80, en hana fær aðalskipulag 

Snæfellsbæjar, elsta aðalskipulagsáætlunin sem tekin var fyrir. En 5 af 13 

aðalskipulagsáætlunum eru með stigagjöf yfir 100. 

 

 

Mynd 19. Stigaskalar sem aðalskipulagsáætlanir viðkomandi sveitarfélaga lenda í. 
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8.3.1 Styrkleikar 

Þeir málaflokkar sem komu áberandi vel út, varðandi gæðakröfur gátlistans, voru: 

 

Markmið og stefnurammi, í flestum tilvikum voru markmið og stefnur skýrar og innbyrðis 

samræmi þeirra á milli. 

Skipulagstillagan – staðbundin hönnun, meiri hluti aðalskipulagsáætlana fengu fullt hús stiga 

fyrir þennan hluta, aðeins örfá þeirra vantaði í þátt sem beðið var um. 

Þættir sem tengjast skipulagsáætluninni, s.s. landsskipulagsstefna, svæðisskipulag, 

deiliskipulag o.s.frv., í flestum tilvikum var gott samræmi og tengsl við aðrar 

skipulagsáætlanir. 

 

Aðrir málaflokkar sem voru að koma tiltölulega vel út voru: 

- Forsendur 

- Yfirsýn og skilningur á skipulagsáætluninni 

- Ákvæði núgildandi skipulagslaga 

- Þættir sem William Baer leggur til að séu til staðar 

- Þættir sem höfundur verkefnisins leggur til að séu til staðar 

8.3.2 Veikleikar 

Ekki var mikið um málaflokka sem komu áberandi illa út, varðandi gæðakröfur gátlistans, en 

þeir sem gerðu það eru í raun mjög tengdir. Það eru málaflokkarnir framkvæmd og eftirlit 

skipulagstillögunar. 

Skipulagstillagan – framkvæmd, nokkuð óljóst var hver áform sveitarsjórnar voru hvað 

varðaði skipulagsframkvæmdir, þ.e. skilgreiningu á þeim, forgangröðun eða það hvort sett væri 

fram tímalína við framkvæmdir. 

Skipulagstillagan – eftirlit, þessi málaflokkur kom einstaklega illa út. Enda sjaldan sem aldrei 

sem markmið tillögunar voru byggð á mælanlegum atriðum. Til að auðvelda eftirlit, er 

mikilvægt að hafa eitthvað til að miða við og því væri það sterkur leikur að huga að því að 

byggja markmið á mælanlegum atriðum. 

 

Þættir sem eru að hafa áhrif á þessar niðurstöður eru meðal annars þeir að sveitarstjórnir vilja 

ekki vera að grafa neitt í stein. Sem sagt hafa rými fyrir breytingar á því sem fram kemur í 

aðalskipulagsáætlunum. 
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Aðrir málaflokkar sem komu fram í gátlistanum fengu nokkuð dreifða stigagjöf, það var sjaldan 

sem komu áberandi há eða lág stig í þeim flokkum. Aftur á móti var sá hluti gátlistans sem fékk 

hvað dreifðasta stigagjöf þátttaka leikmanna, en það sveitarfélag sem kom verst út úr þeim 

hluta, Snæfellsbær, fékk 1 stig af 16 og það sem kom best út, Reykjavík, fékk 12 stig af 16. Það 

kemur svo sem ekki á óvart þar sem breytingar á ákvæðum skipulagslaga hafa verið töluverðar 

hvað varðar þá þætti sem sótt er eftir að komi fram í þessum málaflokki. 

 

8.3.3 Samanburður á stigum fyrir hvern málaflokk 

  Á töflum 2 – 3 sést stigagjöf fyrir innri gæðakröfur, á töflu 4 stigagjöf fyrir ytri 

gæðakröfur, á töflu 5 sést stigagjöf fyrir þær viðbætur sem gerðar voru á upprunalegum gátlista 

og á töflu 6 sést heildarstigagjöf.  

 

Tafla 2. Stigagjöf aðalskipulagsáætlana viðkomandi sveitarfélaga úr fyrri hluta innri gæðakrafna áætlana, sbr. 

gátlistanum. 
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Tafla 3. Stigagjöf aðalskipulagsáætlana viðkomandi sveitarfélaga úr seinni hluta innri gæðakrafna áætlana, sbr. 

gátlistanum. 

 

 

 

Tafla 4. Stigagjöf aðalskipulagsáætlana viðkomandi sveitarfélaga úr ytri gæðakröfum áætlana, sbr. gátlistanum. 
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Tafla 5. Stigagjöf aðalskipulagsáætlana viðkomandi sveitarfélaga úr viðbættum gæðakröfum áætlana, sbr. 

gátlistanum. 

 

 

Tafla 6. Heildarstigagjöf aðalskipulagsáætlana viðkomandi sveitarfélaga, sbr. gátlistanum. 
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9. Umræður og ályktanir 

 

Það ber að taka það sérstaklega fram að umfjöllun um aðalskipulagsgerð er að mestu byggð á 

núgildandi lögum og reglugerðum, en aðeins tvær aðalskipulagsáætlanir sem farið er yfir hafa 

verið samþykktar eftir að þau lög tóku gildi. Því hafa kröfur og leiðbeiningar varðandi 

aðalskipulagsgerð aukist töluvert frá elsta aðalskipulaginu sem farið var yfir, aðalskipulagi 

Snæfellsbæjar.  

 Gátlistinn úr bókinni Urban Land Use Planning (2006) er í grunninn mjög góður en 

hann útskýrir sig ekki sjálfur að öllu leyti, þ.e. stendur ekki einn og því hætta á að mistúlka 

spurningar hafi maður ekki útskýringar við hendina. En það er svo sem ekki alvarleg mistúlkun 

sem getur orðið þegar um mat á einni áætlun er að ræða, það er hins vegar annað mál þegar 

samanburður áætlana á sér stað. Þær viðbætur sem gerðar voru við upprunalegan gátlista og 

byggja á núgildandi lögum, geta valdið örlítilli skekkju hvað niðurstöðurnar varðar. Því þegar 

eldri aðalskipulagsáætlanir voru unnar áttu sum ákvæðanna ekki við og því skiljanlegt af hverju 

viðkomandi þættir koma ekki fram. Í heildina á því heimfærður gátlisti vel við þær 

aðalskipulagsáætlanir sem staðfestar eru samkvæmt núgildandi skipulagslögum. 

Með því að meta gæði skipulagsáætlana er verið að leggja grunninn að þeirri vinnu sem 

fer í að bæta þær. Því til að geta bætt þær þarf að vera á hreinu hvað það er sem betur má fara. 

Því er einnig mikilvægt að fylgjast með breytingum sem verða á gerð skipulagsáætlana eftir því 

sem tíminn líður, til að vega og meta þær framfarir sem eiga sér stað og hvort þær henti fyrir 

viðkomandi aðalskipulagsgerð. 

Eins og fram kom í 2. kafla þá vann Skipulagsstofnun ítarlegt leiðbeiningarit um aðferðir 

og ferli við gerð aðalskipulags árið 2003, það er hins vegar orðið úrelt og því löngu tímabært 

að vinna nýtt leiðbeiningarit. En höfundur þessa verkefnis hefur fulla trú á því að slíkt 

leiðbeiningarit er, öllum þeim er koma að gerð aðalskipulagsáætlana, til gagns. 

 

Á heildina litið telur höfundur niðurstöður þessarar rannsóknar jákvæðar að því leiti að notkun 

álíka gátlista og notaður var í þessu verkefni hefur þann möguleika að bæta gæði 

aðalskipulagsáætlana á Íslandi, að því gefnu að rétt sé staðið að því. Þó svo að þær 

aðalskipulagsáætlanir sem teknar voru fyrir hafi flestar verið rétt fyrir ofan meðaltal þá kom í 

það minnsta í ljós hvar styrkleikarnir og veikleikarnir liggja. Gátlistinn er því góð viðbót við 

þau lög sem ber að fylgja við aðalskipulagsgerð. 
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Hvað varðar gerð aðalskipulagsáætlana eru margir utanaðkomandi þættir sem hafa áhrif, 

s.s. fjárhagsleg staða viðkomandi sveitarfélags, hver meirihluti er í sveitarstjórn og aðrir eins 

pólitískir þættir. Þessir þættir munu ætíð hafa sterk áhrif á gerð aðalskipulags en það er stórt 

verkefni að ætla að skoða þá og því voru þeir undanskildir í þessu verkefni. 

Gaman væri að vinna verkefni sem gengi út á það að fara yfir allar aðalskipulagsáætlanir 

með þessum gátlista eins og staðan er í dag, fá svo sveitarfélög til að hafa þennan gátlista við 

hendina við gerð næsta aðalskipulags og fara þá aftur yfir aðalskipulagsáætlanirnar með 

gátlistanum og bera saman niðurstöður. Það er þó gríðarlega stórt og tímafrekt verkefni. En með 

því fengist skýrt svar við því hvert notagildi gátlista er við aðalskipulagsgerð. 
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Viðaukar 

 

Viðauki 1 – Skipulagslög nr. 123/2010 

Skipulagslög1) 

2010 nr. 123 22. september 

 
   1)Lögunum var breytt með l. 60/2013, 95. gr. Breytingarnar taka gildi 1. júlí 2015 skv. 94. 

gr. s.l., sbr. l. 23/2014, 1. gr.  
Ferill málsins á Alþingi.   Frumvarp til laga. 

 
Tóku gildi 1. janúar 2011. Breytt með l. 160/2010 (tóku gildi 1. jan. 2011), l. 126/2011 (tóku gildi 30. sept. 

2011), l. 131/2011 (tóku gildi 1. jan. 2012), l. 27/2012 (tóku gildi 3. apríl 2012), l. 80/2012 (tóku gildi 1. jan. 

2013), l. 135/2012 (tóku gildi 1. jan. 2013), l. 60/2013 (taka gildi 1. júlí 2015) og l. 59/2014 (tóku gildi 4. júní 

2014 nema 2. málsl. efnismálsgreinar a-liðar og b-liður 21. gr. sem taka gildi 1. jan. 2020 hvað varðar 

svæðisskipulag og aðalskipulag og 1. jan. 2025 hvað varðar deiliskipulag).  

 

Ef í lögum þessum er getið um ráðherra eða ráðuneyti án þess að málefnasvið sé 

tilgreint sérstaklega eða til þess vísað, er átt við umhverfis- og 

auðlindaráðherra eða umhverfis- og auðlindaráðuneyti sem fer með lög þessi. 

Upplýsingar um málefnasvið ráðuneyta skv. forsetaúrskurði er að finna hér. 

 
 

I. kafli. Almenn ákvæði. 

 1. gr. Markmið. 

 Markmið laga þessara er:  

   a. 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, 

   b. að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja 

vernd landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir 

umhverfisspjöll og ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, 

   c. að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga 

og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að 

leiðarljósi, 

   d. að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig 

að honum sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra 

áætlana, 

   e. að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana 

varðandi útlit bygginga og form og aðgengi fyrir alla. 

 2. gr. Skilgreiningar. 

 Í lögum þessum og reglugerðum settum á grundvelli þeirra er merking hugtaka 

sem hér segir:  

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html#G95
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2014.023.html
http://www.althingi.is/dba-bin/ferill.pl?ltg=138&mnr=425
http://www.althingi.is/altext/138/s/742.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.160.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.131.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.027.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.080.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2012.135.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2013.060.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2014.059.html
http://www.althingi.is/lagas/144a/2013071.html
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   1. Aðalskipulag: Skipulagsáætlun fyrir tiltekið sveitarfélag þar sem fram kemur 

stefna sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, samgöngu- og 

þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu. 

   2. Aðgengi fyrir alla: Með aðgengi fyrir alla er átt við að fólki sé ekki mismunað 

um aðgengi og almenna notkun mannvirkja á grundvelli fötlunar, skerðinga eða 

veikinda og það geti með öruggum hætti komist inn og út úr mannvirkjum, jafnvel 

við óvenjulegar aðstæður, t.d. í eldsvoða. Jafnframt séu sjónarmið algildrar 

hönnunar höfð að leiðarljósi við hönnun bygginga og umhverfis þeirra. 

   3. Algild hönnun: Hönnun framleiðsluvara, umhverfis, áætlana og þjónustu sem 

allir geta nýtt sér, að því marki sem aðstæður leyfa, án þess að koma þurfi til 

sérstök útfærsla eða hönnun. Algild hönnun útilokar ekki hjálpartæki fyrir fatlaða 

sé þeirra þörf. 

   4. Almenningur: Einn eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar, samtök þeirra, félög 

eða hópar. 

   5. Byggðamynstur: Lögun og yfirbragð byggðar, svo sem hæð og þéttleiki. 

   6. Byggingarleyfi: Skriflegt leyfi byggingarfulltrúa eða [Mannvirkjastofnunar]1) til 

að byggja, breyta eða rífa hús eða önnur mannvirki eða breyta notkun þeirra, sbr. 

ákvæði laga um mannvirki. 

   7. Deiliskipulag: Skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða 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. 

   8. Framkvæmdaleyfi: Leyfi til framkvæmda í samræmi við skipulag sem ekki eru 

háðar ákvæðum laga um mannvirki. 

   9. Frístundabyggð: Svæði fyrir frístundahús, þ.e. byggð sem ekki er ætluð til 

fastrar búsetu. 

   10. Hverfisvernd: Ákvæði í svæðis-, aðal- eða deiliskipulagi um verndun 

sérkenna eldri byggðar, annarra menningarsögulegra minja eða náttúruminja. 

   11. Landnotkun: Ráðstöfun lands til mismunandi nota, svo sem undir íbúðir, 

frístundahús, iðnað, verslun, útivist og landbúnað. 

   12. Landnýting: Samheiti yfir mælikvarða á það hversu mikil nýting lands er, svo 

sem nýtingarhlutfall og þéttleika byggðar. 

   13. Landslag: Landslag merkir svæði sem hefur ásýnd og einkenni vegna 

náttúrulegra og/eða manngerðra þátta og samspils þar á milli. Landslag tekur 

þannig til daglegs umhverfis, umhverfis með verndargildi og umhverfis sem hefur 

verið raskað. Undir landslag fellur m.a. þéttbýli, dreifbýli, ósnortin víðerni, ár, vötn 

og hafsvæði. 

   14. Landsskipulagsstefna: Samræmd stefna ríkisins um skipulagsmál til tólf ára 

sem [ráðherra]2) lætur vinna og leggur fyrir Alþingi. 

   15. Leyfi til framkvæmda: Framkvæmdaleyfi og byggingarleyfi samkvæmt 

skipulagslögum eða lögum um mannvirki og önnur leyfi til starfsemi og 

framkvæmda samkvæmt sérlögum sem um viðkomandi framkvæmd gilda. 

   16. Nýtingarhlutfall: Hlutfall milli brúttóflatarmáls bygginga á lóð eða reit og 

flatarmáls lóðar eða reits. Um skilgreiningu brúttóflatarmáls fer samkvæmt 

íslenskum staðli. 

   17. Rammahluti aðalskipulags: Sá hluti aðalskipulags þar sem útfærð eru ákveðin 
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afmörkuð svæði sveitarfélagsins með það að markmiði að ákvarða nánar 

landnotkun, svo sem um meginþætti þjónustukerfa og að afmarka byggingarsvæði 

eða áfanga deiliskipulagsáætlana. 

   18. Sjálfbær þróun: Þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum kynslóða til að mæta þörfum sínum. Í þessu felst að sókn eftir 

efnahagslegum gæðum verður að haldast í hendur við vernd umhverfisins og 

grunngæða jarðar. 

   19. Skipulagsáætlun: Áætlun um markmið og ákvarðanir viðkomandi stjórnvalda 

um framtíðarnotkun lands. Þar er gerð grein fyrir því að hvers konar 

framkvæmdum er stefnt og hvernig þær falla að landnotkun á tilteknu svæði. 

Forsendum ákvarðana er einnig lýst. Skipulagsáætlanir sveitarfélaga skiptast í þrjá 

flokka, svæðisskipulag, aðalskipulag og deiliskipulag. Skipulagsáætlun er sett fram 

í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti þar sem það á við. 

   20. Skipulagskvaðir: Kvaðir sem lagðar eru á einstakar lóðir eða landsvæði í 

deiliskipulagi, svo sem um umferðarrétt og legu lagna. 

   21. Skipulagsskilmálar: Bindandi ákvæði í deiliskipulagi um útfærslu skipulags, 

svo sem um byggðamynstur, byggingarlínur, útlit mannvirkja og form, fjölda 

bílastæða, hæðarlegu, götur, stíga, gróður og girðingar. 

   22. Svæðisskipulag: Skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga þar sem sett 

er fram sameiginleg stefna um byggðaþróun og þá þætti landnotkunar sem talin er 

þörf á að samræma vegna sameiginlegra hagsmuna hlutaðeigandi sveitarfélaga. 

   23. Umsagnaraðilar: Opinberar stofnanir og stjórnvöld sem sinna lögbundnum 

verkefnum á sviði skipulagsmála og leyfisveitingum þeim tengdum. 

   24. Þéttbýli: Þyrping húsa þar sem búa a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer 

að jafnaði ekki yfir 200 metra. Afmarka má þéttbýli með öðrum hætti í 

aðalskipulagi sveitarfélags. 

   25. Þéttleiki byggðar: Byggingarmagn miðað við flatarmál lands sem m.a. er lýst 

með nýtingarhlutfalli eða reikningsstærðum eins og íbúar/ha eða íbúðir/ha. 

   1)L. 160/2010, 65. gr. 2)L. 126/2011, 536. gr.  

 

II. kafli. Stjórn skipulagsmála. 

 3. gr. Stjórn og framkvæmd skipulagsmála. 

 [Ráðherra]1) fer með yfirstjórn skipulagsmála samkvæmt lögum þessum. Ráðherra 

til aðstoðar er Skipulagsstofnun, sbr. 4. gr. 

 [Ráðherra er fer með málefni varnar- og öryggissvæða]1) fer með yfirstjórn 

skipulagsmála á varnar- og öryggissvæðum eins og þau eru skilgreind 

í varnarmálalögum, nr. 34/2008, sbr. og lög nr. 110/1951og lög nr. 176/2006. 

 Sveitarstjórnir annast gerð svæðis-, aðal- og deiliskipulagsáætlana. Þær fjalla um 

leyfisumsóknir og veita framkvæmdaleyfi og hafa eftirlit með framkvæmd 

skipulagsáætlana og framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum. 

   1)L. 126/2011, 536. gr.  

 4. gr. Skipulagsstofnun. 

 Ríkið starfrækir Skipulagsstofnun. Hlutverk stofnunarinnar samkvæmt lögum 

þessum er:  

   a. að hafa eftirlit með framkvæmd laga þessara og reglugerða sem settar eru 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.160.html#G65
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2008034.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1951110.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2006176.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.126.html
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samkvæmt þeim, 

   b. að veita upplýsingar og leiðbeiningar um skipulagsmál, 

   c. að fylgjast með stöðu skipulagsmála í sveitarfélögum, 

   d. að aðstoða sveitarfélög og leiðbeina þeim við gerð skipulagsáætlana, 

   e. að láta í té umsagnir um ágreiningsmál á sviði skipulagsmála, 

   f. að sjá um að upplýsingar um áætlanir um landnotkun á landsvísu séu fyrir 

hendi og gera tillögu að landsskipulagsstefnu, 

   g. að stuðla að og standa fyrir rannsóknum á sviði skipulagsmála í samvinnu við 

hlutaðeigandi stofnanir og hagsmunaaðila, svo og að annast eða stuðla að útgáfu 

upplýsinga um þau mál, 

   h. að annast umsýslu Skipulagssjóðs, 

   i. að framfylgja ákvæðum laga um mat á umhverfisáhrifum, 

   [j. að taka á móti skipulagsáætlunum og gera þær aðgengilegar öllum með 

stafrænum hætti].1) 

   1)L. 59/2014, 1. gr.  

 5. gr. Forstjóri Skipulagsstofnunar. 

 Forstjóri Skipulagsstofnunar fer með daglega stjórn Skipulagsstofnunar. Hann 

skal hafa háskólamenntun á sviði skipulagsmála. Ráðherra skipar forstjóra 

Skipulagsstofnunar til fimm ára í senn. 

 Forstjóri Skipulagsstofnunar ber ábyrgð á stjórn, rekstri og starfsskipulagi 

Skipulagsstofnunar gagnvart ráðherra og gerir rekstraráætlanir fyrir hana. Forstjóri 

ræður aðra starfsmenn stofnunarinnar. 

 6. gr. Skipulagsnefndir. 

 Í hverju sveitarfélagi skal starfa skipulagsnefnd sem kjörin er af sveitarstjórn. 

 Skipulagsnefndir fara með skipulagsmál, þ.m.t. umhverfismat skipulagsáætlana, 

undir yfirstjórn sveitarstjórna. Sveitarstjórn er heimilt í samþykkt sveitarfélagsins 

að fela skipulagsnefnd eða öðrum aðilum innan stjórnsýslu sveitarfélagsins heimild 

til fullnaðarafgreiðslu mála samkvæmt lögum þessum, sbr. [42. gr. 

sveitarstjórnarlaga, nr. 138/2011],1) svo sem afgreiðslu deiliskipulagsáætlana og 

útgáfu framkvæmdaleyfa. Afgreiðsla á svæðis- og aðalskipulagi er þó ávallt háð 

samþykki sveitarstjórnar. 

 Sveitarstjórn ákveður fjölda nefndarmanna skipulagsnefndar. Um 

skipulagsnefndir og störf þeirra gilda ákvæði sveitarstjórnarlaga eftir því sem við á. 

 Sveitarfélög geta haft samvinnu við nágrannasveitarfélög um kosningu 

skipulagsnefnda og ráðningu skipulagsfulltrúa. 

   1)L. 59/2014, 2. gr.  

 7. gr. [Skipulagsfulltrúar og aðrir þeir sem sinna skipulagsgerð.] 1) 

 Með hverri skipulagsnefnd skal starfa skipulagsfulltrúi ráðinn af sveitarstjórn og 

skal hún senda Skipulagsstofnun tilkynningu um ráðningu hans. 

 Sveitarstjórn getur falið byggingarfulltrúa að annast einnig skipulagsmál og 

nefnist hann þá skipulags- og byggingarfulltrúi og skal hann þá uppfylla bæði 

kröfur um menntun og reynslu skipulagsfulltrúa samkvæmt lögum þessum og 

byggingarfulltrúa samkvæmt lögum um mannvirki. 

 Skipulagsfulltrúi hefur umsjón með skipulagsgerð, eftirlit með 

framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum og annast að öðru leyti þau verkefni 
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sem honum eru falin af sveitarstjórn. 

 Skipulagsfulltrúi situr fundi nefndarinnar með málfrelsi og tillögurétt. 

 Skipulagsfulltrúi skal uppfylla annað eftirfarandi hæfisskilyrða:  

   1. Vera skipulagsfræðingur sem hlotið hefur heimild [hlutaðeigandi ráðherra]2) til 

starfsheitisins samkvæmt lögum um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í 

tækni- og hönnunargreinum, nr. 8/1996. 

   2. Vera arkitekt, byggingarfræðingur, landslagsarkitekt, tæknifræðingur eða 

verkfræðingur sem hlotið hefur heimild til þeirra starfsheita samkvæmt lögum um 

löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni- og hönnunargreinum, nr. 

8/1996, og hafa sérhæft sig á sviði skipulagsmála í námi eða með starfsreynslu. 

Með sérhæfingu á sviði skipulagsmála er átt við að viðkomandi hafi lagt stund á 

nám á sviði svæðis-, aðal- eða deiliskipulags og/eða unnið að svæðis-, aðal- eða 

deiliskipulagsgerð í a.m.k. tvö ár. 

 [Ráðherra]2) er heimilt að veita tímabundna undanþágu frá 5. mgr. þar sem ekki 

fæst réttindamaður í starfið. Skal slík undanþága veitt til eins árs í senn og skal því 

aðeins framlengd að reynt hafi verið að fá starfsmann sem uppfyllir hæfisskilyrðin. 

 Ef ágreiningur kemur upp um hæfi skv. 2. tölul. 5. mgr. sker ráðherra úr. 

 [Auk skipulagsfulltrúa er heimilt að fela öðrum þeim sem uppfylla sömu 

hæfisskilyrði og skipulagsfulltrúi gerð skipulagsáætlana séu þeir á lista 

Skipulagsstofnunar, sbr. 9. mgr. 45. gr.]1) 

   1)L. 59/2014, 3. gr. 2)L. 126/2011, 536. gr.  

 8. gr. Varnar-, öryggis- og flugvallarsvæði. 

 Ákvæði laga þessara og reglugerða settra samkvæmt þeim eiga við um 

skipulagsmál á varnar- og öryggissvæðum og flugvallarsvæðinu eins og þau er 

skilgreind í lögum nr. 34/2008, sbr. og lög nr. 110/1951, lögum nr. 

176/2006 og lögum nr. 76/2008 eftir því sem við getur átt, þar á meðal um 

gjaldheimtu. 

 [Ráðherra er fer með málefni varnar- og öryggissvæða]1) fer með yfirstjórn 

skipulags- og mannvirkjamála á varnar- og öryggissvæðum. [Sama ráðherra]1) er 

heimilt að gera þjónustusamning um framkvæmd slíkra verkefna á öryggissvæðinu 

á Keflavíkurflugvelli. 

 Skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar fer með skipulagsmál á flugvallarsvæðinu í 

samræmi við ákvæði laga nr. 76/2008. 

   1)L. 126/2011, 536. gr.  

 9. gr. Svæðisskipulagsnefndir. 

 Sveitarstjórnir sem ákveða að gert skuli svæðisskipulag skulu koma á fót 

svæðisskipulagsnefnd sem hefur það hlutverk að vinna að tillögu að 

svæðisskipulagi. Nefndin skal skipuð tveimur fulltrúum frá hverju sveitarfélagi [og 

jafnmörgum til vara]1) nema hlutaðeigandi sveitarfélög ákveði annað. 

 Þar sem í gildi er svæðisskipulag skal starfrækt svæðisskipulagsnefnd sem sér um 

framfylgd og breytingar á svæðisskipulaginu. Svæðisskipulagsnefnd skal skipuð að 

loknum sveitarstjórnarkosningum. 

 Fundargerðir svæðisskipulagsnefndar skulu sendar hlutaðeigandi sveitarstjórnum 

og eru skipulagsákvarðanir nefndarinnar, svo sem um samþykkt skipulagstillögu til 

auglýsingar og endanleg samþykkt svæðisskipulags, háðar samþykki allra 
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hlutaðeigandi sveitarstjórna. 

 Svæðisskipulagsnefndir skulu setja sér starfsreglur sem auglýstar skulu í B-deild 

Stjórnartíðinda að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar. 

   1)L. 59/2014, 4. gr.  

 

III. kafli. Landsskipulag. 

 10. gr. Landsskipulagsstefna. 

 [Ráðherra]1) leggur fram á Alþingi tillögu til þingsályktunar um 

landsskipulagsstefnu til tólf ára innan tveggja ára frá alþingiskosningum. Í 

tillögunni skal felast endurskoðun á gildandi landsskipulagsstefnu þegar þörf er á 

ásamt greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála í landinu. 

 Í landsskipulagsstefnu eru 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. Til grundvallar landsskipulagsstefnu skal leggja markmið laga þessara 

auk framangreindra áætlana. Þá skal eftir því sem við á hafa svæðis- og 

aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga til hliðsjónar. 

 Landsskipulagsstefna skv. 2. mgr. getur tekið til landsins alls, einstakra 

landshluta og efnahagslögsögunnar. Í henni skal ávallt vera uppfærð stefna um 

skipulagsmál á miðhálendi Íslands. 

 Sveitarfélög skulu taka mið af landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlana 

eða breytinga á þeim og, eftir því sem við á, samræma þær landsskipulagsstefnu 

innan fjögurra ára frá samþykkt hennar. Telji sveitarstjórn að ekki beri að taka mið 

af samþykktri landsskipulagsstefnu við gerð skipulagsáætlunar skal hún gera 

rökstudda grein fyrir því og skal rökstuðningurinn fylgja með tillögu að 

skipulagsáætlun þegar hún er send Skipulagsstofnun. 

   1)L. 126/2011, 536. gr.  

 11. gr. Málsmeðferð. 

 Ráðherra felur Skipulagsstofnun að vinna tillögur að landsskipulagsstefnu, sbr. 

10. gr. Ráðherra skal áður en vinna hefst við gerð landsskipulagsstefnu hverju sinni 

skipa sjö fulltrúa í ráðgjafarnefnd sem er Skipulagsstofnun og [ráðherra]1) til 

ráðgjafar og samráðs við undirbúning landsskipulagsstefnu. Í ráðgjafarnefnd skulu 

vera fulltrúar Sambands íslenskra sveitarfélaga, opinberra stofnana og fagaðila á 

sviði skipulagsmála. 

 Þegar vinna Skipulagsstofnunar við gerð landsskipulagsstefnu hefst skal 

Skipulagsstofnun taka saman lýsingu á verkefninu þar sem gerð er grein fyrir þeim 

áherslum sem fyrirhugað er að hafa við gerð landsskipulagsstefnu, svo sem um 

forsendur stefnunnar, viðfangsefni og fyrirhugaða kynningu og samráð við mótun 

stefnunnar. Lýsing Skipulagsstofnunar á gerð landsskipulagsstefnu skal kynnt 

opinberlega og skal Skipulagsstofnun áður hafa samráð við ráðgjafarnefndina og 

leita eftir sjónarmiðum hagsmunaaðila um efni hennar, svo sem þeirra stofnana sem 

fara með þá málaflokka sem landsskipulagsstefnuna varða, Sambands íslenskra 

sveitarfélaga og eftir atvikum einstakra sveitarfélaga og hagsmunasamtaka eftir því 

sem við getur átt. 

 [Ráðherra]1) ber ábyrgð á gerð umhverfismats fyrir landsskipulagsstefnu og tekur 
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ákvörðun um hvort áhrif hennar á umhverfið skuli metin í samræmi við lög um 

umhverfismat áætlana. [Ráðuneytið]1) fer að öðru leyti með hlutverk 

Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum um umhverfismat áætlana þegar um 

landsskipulagsstefnu er að ræða. 

 Við gerð landsskipulagsstefnu skal Skipulagsstofnun hafa samráð við þau 

sveitarfélög sem kunna að þurfa að gera breytingar á skipulagsáætlunum sínum 

vegna landsskipulagsstefnunnar, svo og hlutaðeigandi stofnanir, Samband íslenskra 

sveitarfélaga og önnur sveitarfélög og hagsmunasamtök eftir því sem við á. 

 Skipulagsstofnun skal hafa aðgang að áætlunum annarra opinberra aðila í 

einstökum málaflokkum sem varða landnotkun. 

 Þegar endanlegar tillögur Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu liggja fyrir 

kynnir stofnunin þær opinberlega ásamt umhverfismati, þegar við á. Tillögurnar 

ásamt umhverfismati skulu auglýstar í dagblaði sem gefið er út á landsvísu og 

Lögbirtingablaðinu og jafnframt kynntar á heimasíðu stofnunarinnar. Í auglýsingu 

skal tilgreina hvar tillögurnar séu aðgengilegar og skal öllum gefinn kostur á að 

gera athugasemdir við þær innan ákveðins frests sem skal ekki vera skemmri en 

átta vikur frá birtingu auglýsingar. Tekið skal fram í auglýsingu hvert skuli skila 

athugasemdum. Tillögurnar skulu jafnframt sendar til umsagnar sveitarfélaga, 

hlutaðeigandi opinberra aðila og hagsmunasamtaka. 

 Eftir að kynningartíma lýkur tekur Skipulagsstofnun saman umsögn um 

framkomnar umsagnir og athugasemdir og skilar til [ráðherra]1) ásamt tillögum 

stofnunarinnar að landsskipulagsstefnu. Stofnunin skal gera þeim aðilum sem gerðu 

athugasemdir við tillögurnar grein fyrir umsögn sinni um athugasemdirnar. 

 [Ráðherra]1) tekur tillögur Skipulagsstofnunar að landsskipulagsstefnu ásamt 

umsögn stofnunarinnar skv. 7. mgr. til skoðunar og gengur frá tillögu til 

þingsályktunar um landsskipulagsstefnu að höfðu samráði við Samband íslenskra 

sveitarfélaga og hlutaðeigandi ráðuneyti. 

   1)L. 126/2011, 536. gr.  

 

IV. kafli. Gerð og framkvæmd skipulagsáætlana. 

 12. gr. Skipulagsskylda. 

 Skipulagsskylda nær til lands og hafs innan marka sveitarfélaga. Bygging húsa 

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

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

skipulagsáætlanir. 

 Í skipulagsáætlunum er mörkuð stefna um landnotkun og byggðaþróun. Þar eru 

sett fram stefnumið um einstaka þætti varðandi íbúðarbyggð, frístundabyggð, 

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

samræmi við markmið laga þessara. 

 Í skipulagsáætlunum skal m.a. lýsa umhverfi og aðstæðum á skipulagssvæðinu 

við upphaf áætlunar og forsendum þeirrar stefnu sem hún felur í sér. 

 Við gerð skipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og tillögum 

íbúa, viðkomandi stjórnvalda og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um 

mörkun stefnu. 

 Við gerð skipulagsáætlana skal gera grein fyrir áhrifum áætlunar og einstakra 
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stefnumiða hennar á umhverfið, m.a. með samanburði þeirra kosta sem til greina 

koma, og umhverfismati áætlunarinnar, ef við á. Þá skal jafnframt við gerð 

skipulagsáætlana hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi. 

 Ef talin er þörf á að vernda sérkenni eldri byggðar eða annarra 

menningarsögulegra minja, náttúruminjar, náttúrufar eða gróður vegna sögulegs, 

náttúrulegs eða menningarlegs gildis við gerð skipulagsáætlunar, án þess að um 

friðun sé að ræða samkvæmt öðrum lögum, skal setja í viðkomandi 

skipulagsáætlun ákvæði um hverfisvernd. 

 Gildandi skipulagsáætlanir skulu vera í innbyrðis samræmi. Svæðisskipulag er 

rétthærra en aðalskipulag og aðalskipulag rétthærra en deiliskipulag. Við gerð nýrra 

skipulagsáætlana eða breytinga á skipulagsáætlunum skulu sveitarstjórnir taka mið 

af gildandi landsskipulagsstefnu. 

 Landgræðslu- og skógræktaráætlanir skulu vera í samræmi við gildandi 

skipulagsáætlanir. 

 13. gr. Framkvæmdaleyfi. 

 Afla skal framkvæmdaleyfis sveitarstjórnar vegna meiri háttar framkvæmda sem 

áhrif hafa á umhverfið og breyta ásýnd þess, svo sem breytingar lands með jarðvegi 

eða efnistöku, og annarra framkvæmda sem falla undir lög um mat á 

umhverfisáhrifum. Þó þarf ekki að afla slíks leyfis vegna framkvæmda sem háðar 

eru byggingarleyfi samkvæmt lögum um mannvirki. 

 Öll efnistaka á landi, úr ám, vötnum og af eða úr hafsbotni innan netlaga er háð 

framkvæmdaleyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar í samræmi við ákvæði laga nr. 

44/1999, um náttúruvernd. Framkvæmdaleyfi vegna efnistöku skal gefið út til 

tiltekins tíma þar sem gerð er grein fyrir stærð efnistökusvæðis, vinnsludýpi, magni 

og gerð efnis sem heimilt er að nýta samkvæmt leyfinu, vinnslutíma og frágangi á 

efnistökusvæði. 

 Sá sem óskar framkvæmdaleyfis skal senda skriflega umsókn til sveitarstjórnar 

ásamt nauðsynlegum gögnum sem nánar skal kveða á um í reglugerð. 

 Við útgáfu framkvæmdaleyfis skal sveitarstjórn fjalla um og taka afstöðu til þess 

hvort framkvæmd er í samræmi við skipulagsáætlanir. Sveitarstjórn er heimilt að 

binda framkvæmd skilyrðum sem sett eru í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir 

sveitarfélagsins. 

 Þar sem framkvæmdir eru fyrirhugaðar og deiliskipulag liggur ekki fyrir getur 

sveitarstjórn veitt framkvæmdaleyfi að undangenginni grenndarkynningu sé um að 

ræða framkvæmd sem er í samræmi við aðalskipulag varðandi landnotkun, 

byggðamynstur og þéttleika byggðar. Að auki skal sveitarstjórn leita umsagna 

viðeigandi umsagnaraðila áður en tekin er afstaða til útgáfu framkvæmdaleyfis. 

[Um grenndarkynningu fer skv. 44. gr. með þeim undantekningum sem þar eru 

tilgreindar. Heimilt er að falla frá grenndarkynningu ef gerð er grein fyrir 

framkvæmdinni og fjallað ítarlega um hana í aðalskipulagi.]1) 

 [Áður en sveitarstjórn gefur út framkvæmdaleyfi skv. 15. gr. skal gætt, eftir því 

sem við á, ákvæða IV. og VI. kafla laga um menningarminjar.]2) 

 Umsækjanda um framkvæmdaleyfi og hlutaðeigandi sveitarstjórn er heimilt að 

skjóta máli til [úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála]3) leiki vafi á því hvort 

framkvæmdir eru háðar ákvæðum um framkvæmdaleyfi. Ráðherra kveður nánar á 
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um útgáfu framkvæmdaleyfa í reglugerð. 

 Sé sótt um framkvæmdaleyfi á svæði sem er innan einnar sjómílu frá netlögum 

skal leyfisveitandi leita umsagnar viðeigandi sveitarfélaga áður en leyfið er veitt. 

   1)L. 59/2014, 5. gr. 2)L. 80/2012, 59. gr. 3)L. 131/2011, 19. gr.  

 14. gr. Framkvæmdaleyfi vegna matsskyldra framkvæmda. 

 Óheimilt er að gefa út leyfi fyrir framkvæmd samkvæmt lögum um mat á 

umhverfisáhrifum fyrr en álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

liggur fyrir eða ákvörðun stofnunarinnar um að framkvæmd sé ekki matsskyld. 

 Við umfjöllun um umsókn um framkvæmdaleyfi vegna matsskyldrar 

framkvæmdar skal sveitarstjórn kynna sér matsskýrslu framkvæmdaraðila um 

framkvæmdina og kanna hvort framkvæmdin sé sú sem lýst er í matsskýrslu. Þá 

skal sveitarstjórn taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar. 

 Sveitarstjórn getur bundið framkvæmdaleyfi þeim skilyrðum er fram kunna að 

koma í áliti Skipulagsstofnunar að svo miklu leyti sem aðrir sem veita leyfi til 

framkvæmda samkvæmt sérlögum hafa ekki tekið afstöðu til þeirra. Jafnframt er 

sveitarstjórn heimilt að binda framkvæmd skilyrðum sem sett eru í samræmi við 

gildandi skipulagsáætlanir sveitarfélagsins. 

 Ákvörðun sveitarstjórnar um útgáfu framkvæmdaleyfis vegna matsskyldra 

framkvæmda og niðurstaða álits Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum um mat á 

umhverfisáhrifum skulu birtar með auglýsingu í Lögbirtingablaðinu og dagblaði 

sem gefið er út á landsvísu innan tveggja vikna frá útgáfu leyfis. Í ákvörðun skal 

tilgreina kæruheimildir og kærufresti. 

 15. gr. Útgáfa og gildistími framkvæmdaleyfis. 

 Útgáfa framkvæmdaleyfis er háð eftirtöldum skilyrðum:  

   1. Sveitarstjórn, eða annar aðili sem hún hefur falið það vald, sbr. 6. gr., hefur 

samþykkt veitingu framkvæmdaleyfis. 

   2. Framkvæmdaleyfisgjald og önnur tilskilin gjöld hafa verið greidd samkvæmt 

settum reglum eða samið um greiðslu þeirra. 

 Framkvæmdaleyfi fellur úr gildi hefjist framkvæmdir ekki innan tólf mánaða frá 

[samþykki sveitarstjórnar fyrir veitingu leyfisins].1) Nú stöðvast 

framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd í eitt ár eða lengur og getur sveitarstjórn þá 

fellt framkvæmdaleyfið úr gildi. 

 Hafi framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd stöðvast í [eitt]1) ár getur sveitarstjórn 

að tillögu skipulagsnefndar með þriggja mánaða fyrirvara lagt dagsektir á 

framkvæmdaleyfishafa. 

   1)L. 59/2014, 6. gr.  

 16. gr. Eftirlit sveitarfélaga. 

 Sveitarstjórn hefur eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við útgefið 

framkvæmdaleyfi. Framkvæmdaleyfi skal ætíð vera eftirlitsmönnum aðgengilegt. 

 Sé ásigkomulagi, frágangi, notkun eða umhverfi framkvæmdar ábótavant eða 

stafi af henni hætta að mati sveitarstjórnar skal hún gera framkvæmdaraðila viðvart 

um það og leggja fyrir hann að bæta úr því sem áfátt er. 

 Sveitarstjórnum er heimilt við umfangsmiklar framkvæmdir, sem eru 

matsskyldar samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum, að skipa í samráði við 
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framkvæmdaraðila og aðra leyfisveitendur sérstaka eftirlitsnefnd sem hefur eftirlit 

með því að skilyrðum sem framkvæmdinni hafa verið sett sé framfylgt. 

Framkvæmdaraðili ber allan kostnað af starfi nefndarinnar. 

 

V. kafli. Gjaldtaka vegna skipulags og framkvæmdaleyfa. 

 17. gr. Skipulagsgjald. 

 Til að standa straum af kostnaði við gerð [tillögu að landsskipulagsstefnu],1) aðal- 

og svæðisskipulagsáætlana og þróunarverkefna og rannsókna á sviði skipulagsmála 

sem nýtast sveitarfélögum við gerð skipulagsáætlana skal innheimt í ríkissjóð 

sérstakt gjald af mannvirkjum er nefnist skipulagsgjald. Skipulagsgjald rennur í 

Skipulagssjóð. Skipulagsstofnun annast vörslu sjóðsins og greiðslur úr honum. 

Sjóðurinn skal vera óháður fjárhagslegum rekstri stofnunarinnar. [Greiðslur úr 

sjóðnum til Skipulagsstofnunar vegna gerðar tillögu að landsskipulagsstefnu eru 

háðar samþykki ráðherra.]1) 

 Af nýbyggingum, sem virtar eru til brunabóta, skal greiða skipulagsgjald í eitt 

skipti sem nemur 0,3% af brunabótamati hverrar húseignar. Nýbygging telst hvert 

nýreist hús sem virt er til brunabóta, svo og viðbyggingar við eldra hús ef 

virðingarverð hinnar nýju viðbyggingar nemur a.m.k. 1/5 verðs eldra hússins. 

 Skipulagsgjald fellur í gjalddaga þegar virðingargjörð hefur farið fram og 

Fasteignamat ríkisins hefur tilkynnt hana til innheimtumanns ríkissjóðs. Því fylgir 

lögveð í eigninni sem gengur fyrir eldri sem yngri samnings- og aðfararveðum og 

yngri lögveðum. Innheimta má gjaldið með fjárnámi. Sýslumaður skal innheimta 

skipulagsgjald af gjaldskyldum mannvirkjum í lögsagnarumdæmi sínu. Í Reykjavík 

skal tollstjóri annast innheimtuna. Skipulagsgjald innheimtist samkvæmt 

fyrirmælum frá Fasteignamati ríkisins. 

 Ráðherra setur í reglugerð nánari ákvæði um álagningu, innheimtu og ráðstöfun 

gjalds þessa. 

   1)L. 59/2014, 7. gr.  

 18. gr. Greiðsla kostnaðar vegna skipulagsvinnu. 

 Kostnaður við gerð skipulagsáætlana greiðist sem hér segir:  

   1. [Kostnaður við gerð landsskipulagsstefnu greiðist til helminga af ríkissjóði og 

Skipulagssjóði.]1) 

   2. Kostnaður við gerð svæðisskipulags greiðist til helminga af Skipulagssjóði og 

hlutaðeigandi sveitarfélögum samkvæmt samningi Skipulagsstofnunar og 

svæðisskipulagsnefndar. 

   3. Sveitarfélög geta fengið greiddan allt að helmingi kostnaðar við gerð eða 

endurskoðun aðalskipulags úr Skipulagssjóði. Þar sem aðstæður eru sérstakar, t.d. 

ef þörf er á óvenjuumfangsmikilli skipulagsvinnu í fámennu sveitarfélagi, er unnt 

að semja um hærri kostnaðarhlutdeild. 

   4. Sveitarfélag sem ekki fær framlag úr Skipulagssjóði skv. 3. tölul. fær helming 

innheimtra skipulagsgjalda í sveitarfélaginu yfirfærðan árlega úr sjóðnum. 

   5. Kostnaður við gerð deiliskipulags greiðist úr sveitarsjóði, sbr. þó 2. mgr. 38. 

gr. 

   6. Kostnaður við gerð grunnkorta, svo sem gróður- og vistgerðarkorta sem 

nauðsynleg eru vegna svæðis- og aðalskipulags, skiptist til helminga milli 
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Skipulagssjóðs og hlutaðeigandi sveitarfélags nema í þeim sveitarfélögum sem 

árlega fá endurgreiddan helming innheimtra skipulagsgjalda, sbr. 4. tölul. 

   1)L. 59/2014, 8. gr.  

 19. gr. Bílastæðagjald. 

 Ef ekki er unnt að koma fyrir á lóð nýbyggingar þeim fjölda bílastæða sem kröfur 

eru gerðar um í deiliskipulagi getur sveitarstjórn ákveðið að innheimta 

bílastæðagjald af hlutaðeigandi lóð. Gjaldið má nema allt að áætluðum kostnaði við 

gerð þeirra bílastæða sem á vantar. Bílastæðagjaldi fylgir lögveð í eigninni sem 

gengur fyrir eldri sem yngri samnings- og aðfararveðum og yngri lögveðum. 

Innheimta má gjaldið með fjárnámi. Sveitarstjórn getur sett sérstaka gjaldskrá um 

bílastæðagjöld í sveitarfélaginu sem sveitarfélagið birtir í B-deild Stjórnartíðinda. 

 Bílastæðagjöld skulu renna í sérstakan sjóð og skal honum varið til uppbyggingar 

almenningsbílastæða í nágrenni viðkomandi lóðar. 

 Heimilt er að synja endurgreiðslu bílastæðagjalds ef liðið er meira en eitt ár frá 

greiðslu þess. 

 20. gr. Framkvæmdaleyfisgjald og gjald fyrir skipulagsvinnu. 

 Sveitarstjórn er heimilt að innheimta framkvæmdaleyfisgjald fyrir framkvæmdir 

sem afla þarf framkvæmdaleyfis fyrir, svo og fyrir eftirlit með 

framkvæmdaleyfisskyldum framkvæmdum. Gjaldið má ekki nema hærri upphæð 

en nemur kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfisins og eftirlitið, svo sem vegna 

nauðsynlegrar aðkeyptrar þjónustu. 

 Sé þörf á að vinna skipulagsáætlun eða gera breytingu á henni vegna 

leyfisskyldra framkvæmda getur sveitarstjórn innheimt gjald fyrir skipulagsvinnu 

sem nauðsynleg er vegna þeirrar framkvæmdar. Gjaldið skal ekki nema hærri 

upphæð en nemur kostnaði við skipulagsgerðina og kynningu og auglýsingu 

skipulagsáætlunar. 

 Sveitarstjórn skal setja gjaldskrá um innheimtu gjalda skv. 1. og 2. mgr. og birta 

hana í B-deild Stjórnartíðinda. 

 

VI. kafli. Svæðisskipulagsáætlanir. 

 21. gr. Svæðisskipulag. 

 Svæðisskipulag er skipulagsáætlun tveggja eða fleiri sveitarfélaga 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. 

Staðbundnar ákvarðanir um landnotkun skulu eingöngu teknar í svæðisskipulagi að 

því marki sem nauðsyn þykir til að tryggja sameiginlega hagsmuni hlutaðeigandi 

sveitarfélaga, til að útfæra landsskipulagsstefnu á hlutaðeigandi svæði eða vegna 

nauðsynlegrar samræmingar landnotkunar í fleiri en einu sveitarfélagi. 

 Svæðisskipulag skal taka til svæðis sem myndar heild í landfræðilegu, hagrænu 

og félagslegu tilliti og getur þannig tekið til heilla landshluta eða annarra stærri 

heilda. Við gerð svæðisskipulags skal byggt á markmiðum laga þessara og 

landsskipulagsstefnu. 

 Stefnumörkun svæðisskipulags skal taka til a.m.k. tólf ára tímabils. 

 Svæðisskipulag skal sett fram í skipulagsgreinargerð. Þar skal koma fram 

rökstudd stefna sveitarfélaganna varðandi byggðaþróun ásamt umhverfismati 
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svæðisskipulagsins. Að því marki sem tilefni er til að marka stefnu um staðbundnar 

ákvarðanir í svæðisskipulagi skal svæðisskipulag jafnframt sett fram á 

þemauppdráttum með greinargerð og/eða sérstökum skipulagsuppdrætti. 

 Um gerð og framsetningu svæðisskipulags gilda að öðru leyti ákvæði 12. gr. og 

ákvæði í skipulagsreglugerð. 

 22. gr. Ábyrgð á gerð og afgreiðslu svæðisskipulags. 

 Á svæðum þar sem sveitarfélög telja þörf á að setja fram sameiginlega stefnu um 

byggðaþróun eða einstaka þætti landnotkunar geta hlutaðeigandi sveitarfélög gert 

svæðisskipulag. Skulu þá hlutaðeigandi sveitarfélög skipa svæðisskipulagsnefnd, 

sbr. 9. gr. 

 Svæðisskipulag skal vera í gildi fyrir sveitarfélög höfuðborgarsvæðisins. Til 

höfuðborgarsvæðis teljast Hafnarfjarðarkaupstaður, Sveitarfélagið Álftanes, 

Garðabær, Kópavogsbær, Reykjavíkurborg, Seltjarnarneskaupstaður, Mosfellsbær 

og Kjósarhreppur. Þessi sveitarfélög geta gert samkomulag við önnur nærliggjandi 

sveitarfélög um aðild þeirra að svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins. 

 Svæðisskipulagsnefnd annast vinnslu, kynningu og afgreiðslu svæðisskipulags 

undir yfirstjórn hlutaðeigandi sveitarstjórna. 

 Svæðisskipulag er háð samþykki allra hlutaðeigandi sveitarstjórna [og 

[staðfestingu Skipulagsstofnunar eða]1) [ráðherra]2) í þeim tilvikum þegar hann skal 

staðfesta svæðisskipulag].3) 

   1)L. 59/2014, 9. gr. 2)L. 126/2011, 536. gr. 3)L. 160/2010, 65. gr.  

 23. gr. Gerð svæðisskipulags, kynning og samráð. 

 Þegar vinna við gerð svæðisskipulagstillögu hefst skal svæðisskipulagsnefnd taka 

saman lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem gerð er grein fyrir hvaða áherslur 

nefndin hafi við gerð skipulagsins, forsendum þess og fyrirliggjandi stefnu og 

hvernig samráði og kynningu verði háttað gagnvart íbúum og öðrum 

hagsmunaaðilum. Leita skal umsagnar um lýsinguna hjá Skipulagsstofnun og 

umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi og leita samþykkis hlutaðeigandi 

sveitarfélaga. Einnig skulu tillögurnar kynntar sveitarstjórnum aðliggjandi 

sveitarfélaga. Í skipulagsreglugerð skal nánar kveðið á um lýsingu 

skipulagsverkefnis. 

 Áður en tillaga að svæðisskipulagi er tekin til formlegrar afgreiðslu í 

svæðisskipulagsnefnd skal tillagan, forsendur hennar og umhverfismat, ef við á, 

kynnt fyrir almenningi á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal 

kynningin auglýst með áberandi hætti. 

 Að lokinni kynningu skv. 2. mgr. skal endanleg svæðisskipulagstillaga lögð fyrir 

hlutaðeigandi sveitarstjórnir til samþykktar. Svæðisskipulagsnefnd skal að henni 

lokinni senda Skipulagsstofnun tillöguna til athugunar. Hafi Skipulagsstofnun ekki 

gert athugasemdir innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni skal tillagan 

auglýst óbreytt skv. 24. gr. Telji Skipulagsstofnun að tillagan fullnægi ekki settum 

kröfum um svæðisskipulag skal hún leita samkomulags við svæðisskipulagsnefnd 

um breytingar. Náist ekki samkomulag er svæðisskipulagsnefnd engu síður heimilt 

að auglýsa tillöguna en athugasemdir Skipulagsstofnunar skulu þá jafnframt 

auglýstar og liggja frammi með tillögunni. 

 24. gr. Auglýsing svæðisskipulagstillögu. 
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 Svæðisskipulagsnefnd skal auglýsa tillögu að svæðisskipulagi með áberandi hætti 

og í Lögbirtingablaðinu. Tillagan skal liggja frammi hjá hlutaðeigandi 

sveitarfélögum og Skipulagsstofnun og auk þess vera aðgengileg á netinu. Í 

auglýsingu skal tilgreina hvar tillagan er til sýnis og hve lengi og skal sá tími ekki 

vera skemmri en athugasemdafrestur. Í auglýsingu skal hverjum þeim aðila sem 

telur sig eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna 

innan ákveðins frests sem eigi skal vera skemmri en sex vikur frá birtingu 

auglýsingar. Tekið skal fram í auglýsingu hvert skila skuli athugasemdum. 

 25. gr. Afgreiðsla og gildistaka svæðisskipulags. 

 Þegar frestur til athugasemda skv. 24. gr. er liðinn skal svæðisskipulagsnefnd 

fjalla um tillöguna á nýjan leik. Í þeirri umfjöllun skal nefndin taka afstöðu til 

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

 Svæðisskipulagsnefnd sendir innan tólf vikna hlutaðeigandi sveitarstjórnum 

tillögu sína að svæðisskipulagi ásamt athugasemdum og umsögn sinni um þær. 

Sveitarstjórnir skulu innan sex vikna senda svæðisskipulagsnefndinni afgreiðslur 

sínar. 

 Þegar svæðisskipulagið hefur verið samþykkt að öllu leyti eða að hluta sendir 

svæðisskipulagsnefnd tillögu sína að svæðisskipulagi til Skipulagsstofnunar ásamt 

athugasemdum og umsögnum svæðisskipulagsnefndar um þær. Jafnframt skal 

svæðisskipulagsnefnd auglýsa niðurstöðu sína og senda þeim aðilum sem gerðu 

athugasemdir umsögn sína um þær. 

 Skipulagsstofnun skal innan fjögurra vikna frá því að tillaga að svæðisskipulagi 

barst henni staðfesta svæðisskipulagstillöguna og auglýsa hana í B-deild 

Stjórnartíðinda. Svæðisskipulag tekur gildi þegar það hefur verið samþykkt af 

[hlutaðeigandi sveitarstjórnum],1) hlotið staðfestingu Skipulagsstofnunar og verið 

birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

 Telji Skipulagsstofnun að synja beri svæðisskipulagi staðfestingar skal hún senda 

tillögu um það til [ráðherra]2) innan fjögurra vikna frá því að henni barst tillaga að 

svæðisskipulagi. Skal tillagan rökstudd með greinargerð þar sem fram skal koma 

hvort form- eða efnisgallar séu á afgreiðslu svæðisskipulagsnefndar eða á gerð 

skipulagsins. Áður en ráðherra tekur ákvörðun skal hann leita umsagnar 

svæðisskipulagsnefndar. 

 Ráðherra synjar eða staðfestir svæðisskipulag skv. 5. mgr. Staðfest 

svæðisskipulag skal auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Slíkt svæðisskipulag tekur 

gildi þegar það hefur verið samþykkt af sveitarstjórnum, hlotið staðfestingu 

ráðherra og verið birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

 Þau sveitarfélög sem aðild eiga að svæðisskipulagi eru bundin af stefnu þess við 

gerð aðalskipulags. 

   1)L. 59/2014, 10. gr. 2)L. 126/2011, 536. gr.  

 26. gr. Endurskoðun svæðisskipulags. 

 Að loknum sveitarstjórnarkosningum skal svæðisskipulagsnefnd koma saman og 

meta hvort ástæða sé til að endurskoða svæðisskipulagið. Skal sú ákvörðun m.a. 

taka mið af því hvort landsskipulagsstefna kalli á endurskoðun svæðisskipulagsins. 

Um málsmeðferð á endurskoðaðri áætlun fer sem um gerð nýs svæðisskipulags 

væri að ræða. Ef niðurstaða svæðisskipulagsnefndar er að svæðisskipulagið þarfnist 
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ekki endurskoðunar heldur stefna þess áfram gildi sínu. [Skal ákvörðun 

svæðisskipulagsnefndar að jafnaði liggja fyrir innan tólf mánaða frá 

sveitarstjórnarkosningum og skal niðurstaðan tilkynnt Skipulagsstofnun jafnskjótt 

og hún liggur fyrir.]1) 

   1)L. 59/2014, 11. gr.  

 27. gr. Breytingar á svæðisskipulagi. 

 Nú telur svæðisskipulagsnefnd að gera þurfi breytingu á gildandi svæðisskipulagi 

og fer þá um málsmeðferð skv. 22.–25. gr. 

 

VII. kafli. Aðalskipulagsáætlanir. 

 28. gr. Aðalskipulag. 

 Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir eitt sveitarfélag og skal taka til alls lands 

innan marka sveitarfélagsins. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um 

þróun sveitarfélagsins varðandi landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, 

samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál. 

 Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags varðandi 

landnotkun, takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og 

byggðamynstur, þ.m.t. þéttleika byggðar. Í aðalskipulagi eða breytingu á því er 

heimilt að setja fram nánari stefnu, svo sem um nýbyggingarsvæði eða 

endurbyggingarsvæði í eldri byggð eða um einstök viðfangsefni. 

 Við gerð aðalskipulags skal byggt á markmiðum laga þessara, 

landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi, liggi það fyrir, og áætlunum um þróun og 

þarfir sveitarfélagsins. Þá skal jafnframt gætt að samræmi við skipulagsáætlanir 

aðliggjandi sveitarfélaga. 

 Í aðalskipulagi skal marka stefnu til a.m.k. tólf ára en jafnframt gera grein fyrir 

samhengi skipulagsáætlunarinnar og einstakra þátta hennar við langtímaþróun 

sveitarfélagsins. Í aðalskipulagi er heimilt að kveða á um þróun byggðar á nýjum 

eða eldri svæðum í rammahluta aðalskipulags. 

 Aðalskipulag skal sett fram í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti og 

eftir atvikum á þemauppdráttum. Skipulagsgreinargerð aðalskipulags skal lýsa 

rökstuddri stefnu sveitarstjórnar um landnotkun, byggðaþróun, byggðamynstur, 

samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu ásamt 

umhverfismati aðalskipulagsins. Skipulagsuppdráttur aðalskipulags skal sýna 

staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, vernd og aðrar takmarkanir á landnotkun 

og samgöngu- og þjónustukerfi. 

 Um gerð og framsetningu aðalskipulags gilda að öðru leyti 12. gr. og ákvæði 

skipulagsreglugerðar. 

 29. gr. Ábyrgð á gerð og afgreiðslu aðalskipulags. 

 Sveitarfélög skulu á hverjum tíma hafa í gildi aðalskipulag. 

 Sveitarstjórn ber ábyrgð á að gert sé aðalskipulag fyrir sveitarfélagið. 

Skipulagsnefnd sveitarfélags annast í umboði sveitarstjórnar vinnslu, kynningu og 

afgreiðslu aðalskipulags. Sveitarstjórn samþykkir aðalskipulag og sendir það 

Skipulagsstofnun til staðfestingar. 

 Aðalskipulag er háð samþykki sveitarstjórnar og staðfestingu Skipulagsstofnunar 

og [ráðherra]1) í þeim tilvikum sem hann skal staðfesta aðalskipulag. 
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   1)L. 126/2011, 536. gr.  

 30. gr. Gerð aðalskipulags, kynning og samráð. 

 Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman 

lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi 

við aðalskipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og 

fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina 

gagnvart íbúum sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Leita skal umsagnar 

um hana hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi. 

Í skipulagsreglugerð er kveðið nánar á um lýsingu aðalskipulagsverkefnis og 

kynningu hennar. 

 Áður en tillaga að aðalskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal tillagan, 

forsendur hennar og umhverfismat, þegar við á, kynnt íbúum sveitarfélagsins og 

öðrum hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal 

kynningin auglýst með áberandi hætti. Einnig skal tillagan kynnt sveitarstjórnum 

aðliggjandi sveitarfélaga og svæðisskipulagsnefnd á þeim svæðum þar sem 

starfandi er slík nefnd. Tillagan skal jafnframt kynnt öðrum sveitarfélögum sem 

kunna að eiga hagsmuna að gæta vegna skipulagsins. 

 Að lokinni kynningu skv. 2. mgr. skal aðalskipulagstillagan lögð fyrir 

sveitarstjórn til afgreiðslu. Sveitarstjórn skal að lokinni umfjöllun sinni senda 

Skipulagsstofnun tillöguna til athugunar. Hafi Skipulagsstofnun ekki gert 

athugasemdir innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni skal tillagan 

auglýst óbreytt skv. 31. gr. Telji Skipulagsstofnun að tillagan fullnægi ekki settum 

kröfum um aðalskipulag skal hún leita samkomulags við sveitarstjórn um 

breytingar. Náist ekki samkomulag er sveitarstjórn engu síður heimilt að auglýsa 

tillöguna en athugasemdir Skipulagsstofnunar skulu þá jafnframt auglýstar og 

liggja frammi með tillögunni. 

 31. gr. Auglýsing aðalskipulagstillögu. 

 Sveitarstjórn skal auglýsa tillögu að aðalskipulagi með áberandi hætti, svo sem í 

dagblaði sem gefið er út á landsvísu. Tillagan skal einnig auglýst í 

Lögbirtingablaðinu. Tillagan skal liggja frammi hjá Skipulagsstofnun og á 

skrifstofu hlutaðeigandi sveitarfélags eða á öðrum opinberum stað og vera auk þess 

aðgengileg á netinu. 

 Í auglýsingu skal tilgreina hvar tillagan er til sýnis og hve lengi og skal sá tími 

ekki vera skemmri en athugasemdafrestur. Í auglýsingu skal hverjum þeim aðila 

sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur á að gera athugasemdir við 

tillöguna innan ákveðins frests sem eigi skal vera skemmri en sex vikur frá birtingu 

auglýsingar. Tekið skal fram hvert skila skuli athugasemdum. 

 32. gr. Afgreiðsla og gildistaka aðalskipulags. 

 Þegar frestur til athugasemda er liðinn skal sveitarstjórn fjalla um tillöguna á 

nýjan leik. Í þeirri umfjöllun skal taka afstöðu til athugasemda sem borist hafa og 

þess hvort gera skuli breytingar á tillögunni. Ákveði sveitarstjórn að breyta tillögu 

að aðalskipulagi í grundvallaratriðum skal hin breytta tillaga auglýst á nýjan leik 

skv. 31. gr. 

 Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að aðalskipulagi skal sveitarstjórn 

senda Skipulagsstofnun tillöguna, ásamt athugasemdum og umsögn sveitarstjórnar 
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um þær, innan tólf vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir skv. 31. gr. rann 

út. Jafnframt skal senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu afgreiðslu og umsögn 

sveitarstjórnar um athugasemdir og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. 

 Skipulagsstofnun skal innan fjögurra vikna frá því að tillaga að aðalskipulagi 

barst henni staðfesta aðalskipulagstillöguna og auglýsa hana í B-deild 

Stjórnartíðinda. Aðalskipulag tekur gildi þegar það hefur verið samþykkt af 

sveitarstjórn, hlotið staðfestingu Skipulagsstofnunar og verið birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

 Telji Skipulagsstofnun að synja beri aðalskipulagi staðfestingar eða fresta 

staðfestingu þess að öllu leyti eða hluta skal hún senda tillögu um það til 

[ráðherra]1) innan fjögurra vikna frá því að henni barst tillaga að aðalskipulagi. Skal 

tillagan rökstudd með greinargerð þar sem fram skal koma hvort form- eða 

efnisgallar séu á afgreiðslu sveitarstjórnar eða gerð skipulagsins. Áður en ráðherra 

tekur ákvörðun skal hann leita umsagnar sveitarstjórnar. [Ráðherra skal synja, 

fresta eða staðfesta aðalskipulag innan [þriggja mánaða]2) frá því að tillaga frá 

Skipulagsstofnun barst ráðuneytinu.]3) 

 Ráðherra synjar, frestar eða staðfestir aðalskipulag skv. 4. mgr. Staðfest 

aðalskipulag skal auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Slíkt aðalskipulag tekur gildi 

þegar það hefur verið samþykkt af sveitarstjórn, hlotið staðfestingu [ráðherra]1) og 

verið birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

 Stefna aðalskipulags er bindandi við gerð deiliskipulags og útgáfu byggingar- og 

framkvæmdaleyfa. 

   1)L. 126/2011, 536. gr. 2)L. 59/2014, 12. gr. 3)L. 27/2012, 1. gr.  

 33. gr. Frestun á gerð aðalskipulags. 

 Sveitarstjórn er heimilt að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar og með 

samþykki ráðherra að fresta í allt að fjögur ár í senn gerð aðalskipulagsáætlunar 

fyrir ákveðið landsvæði ef óvissa eða ágreiningur ríkir um atriði sem geta haft 

veruleg áhrif á framkvæmd skipulagsins. 

 34. gr. Ágreiningur um aðalskipulag. 

 Takist sveitarstjórnum samliggjandi sveitarfélaga ekki að leysa ágreining um 

atriði sem samræma þarf í aðalskipulagi þeirra skal, að frumkvæði sveitarfélaganna 

eða Skipulagsstofnunar, sérstakri nefnd falið að gera tillögu að skipulagi sem er 

sameiginlegt fyrir þessi sveitarfélög að því er ágreiningsatriðin varðar. 

 Sveitarstjórnir þær sem hlut eiga að máli skulu hver um sig skipa tvo menn í 

nefndina, en Skipulagsstofnun einn mann og skal hann vera formaður hennar. 

Skipulagsstofnun skal aðstoða nefndina eftir þörfum. 

 Komist nefndin að sameiginlegri niðurstöðu skulu sveitarstjórnir sem hlut eiga að 

máli hver um sig auglýsa tillögu nefndarinnar sem aðalskipulagstillögu í samræmi 

við ákvæði 30. og 31. gr. 

 Takist nefndinni ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu getur hún eða meiri 

hluti hennar vísað málinu til úrskurðar ráðherra og skal þá greinargerð nefndarinnar 

fylgja. Aðalskipulag hlutaðeigandi sveitarfélaga skal samræmt úrskurði ráðherra. 

 35. gr. Endurskoðun aðalskipulags. 

 Þegar að loknum sveitarstjórnarkosningum metur sveitarstjórn hvort ástæða sé til 

að endurskoða aðalskipulagið. Skal sú ákvörðun m.a. taka mið af því hvort 
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landsskipulagsstefna kalli á endurskoðun aðalskipulagsins. Um málsmeðferð á 

endurskoðaðri áætlun fer sem um gerð nýs aðalskipulags sé að ræða. Ef niðurstaða 

sveitarstjórnar er að aðalskipulagið þarfnist ekki endurskoðunar heldur það gildi 

sínu. [Skal ákvörðun sveitarstjórnar að jafnaði liggja fyrir innan tólf mánaða frá 

sveitarstjórnarkosningum og skal niðurstaðan tilkynnt Skipulagsstofnun jafnskjótt 

og hún liggur fyrir.]1) 

   1)L. 59/2014, 13. gr.  

 36. gr. Breytingar á aðalskipulagi. 

 Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingu á gildandi aðalskipulagi og fer þá 

um málsmeðferð eins og um gerð aðalskipulags sé að ræða. 

 Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á gildandi aðalskipulagi sem séu 

það óverulegar að ekki sé talin ástæða til meðferðar skv. 30.–32. gr. og skal þá 

sveitarstjórn senda rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar. 

Niðurstaða sveitarstjórnar skal auglýst. Við mat á því hvort breyting á aðalskipulagi 

geti talist óveruleg skal taka mið af því hvort hún hafi verulegar breytingar á 

landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða 

hafa áhrif á stór svæði. Fallist Skipulagsstofnun á tillögu sveitarstjórnar skal hún 

staðfesta tillöguna innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni og auglýsa 

hana í B-deild Stjórnartíðinda. Fallist Skipulagsstofnun ekki á að um óverulega 

breytingu sé að ræða skal hún tilkynna sveitarstjórn um það og fer þá um 

málsmeðferð eins og um gerð aðalskipulags sé að ræða. 

 

VIII. kafli. Deiliskipulagsáætlanir. 

 37. gr. Deiliskipulag. 

 Deiliskipulag er skipulagsáætlun fyrir afmarkað svæði eða reit innan 

sveitarfélags. Í deiliskipulagi eru teknar ákvarðanir um lóðir, lóðanotkun, 

byggingarreiti, byggðamynstur, þ.m.t. nýtingarhlutfall, útlit mannvirkja og form 

eftir því sem við á og aðrar skipulagsforsendur sem þurfa að liggja fyrir vegna 

byggingar- og framkvæmdaleyfa. 

 Deiliskipulag skal gera fyrir einstök svæði eða reiti þar sem framkvæmdir eru 

fyrirhugaðar og skal jafnan miða við að það taki til svæða sem mynda heildstæða 

einingu. 

 Við gerð deiliskipulags skal byggt á stefnu aðalskipulags og hún útfærð fyrir 

viðkomandi svæði eða reit. 

 Deiliskipulag skal setja fram á skipulagsuppdrætti ásamt skipulagsgreinargerð. Í 

greinargerð deiliskipulags er forsendum þess lýst og sett fram stefna 

deiliskipulagsins og umhverfismat áætlunarinnar, þegar við á. Í greinargerðinni skal 

m.a. setja skipulagsskilmála í samræmi við stefnuna. Á skipulagsuppdrætti 

deiliskipulags skal setja fram þá stefnu sem kynnt er í skipulagsgreinargerð fyrir 

skipulagssvæðið að svo miklu leyti sem það getur átt við. 

 Þegar unnið er deiliskipulag í þegar byggðu hverfi skal lagt mat á varðveislugildi 

svipmóts byggðar og einstakra bygginga sem fyrir eru, með gerð húsakönnunar. 

Þegar unnið er að slíku hverfisskipulagi er heimilt að víkja frá kröfum um 

framsetningu sem gerðar eru til deiliskipulagsáætlana í nýrri byggð og leggja frekar 

áherslu á almennar reglur um yfirbragð og varðveislugildi byggðarinnar auk 
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almennra rammaskilmála. Reglur um málsmeðferð deiliskipulags gilda um 

hverfisskipulag eftir því sem við á. 

 Við deiliskipulagsgerð í þegar byggðu hverfi getur sveitarfélag ákveðið að 

skilgreina afmarkað svæði sem þróunarsvæði þar sem vinna skal hefðbundið 

deiliskipulag. Í slíkri áætlun skal tilgreina framkvæmdatíma áætlunarinnar sem skal 

vera a.m.k. fimm ár en ekki lengri en fimmtán ár. Framkvæmdatími áætlunarinnar 

hefst við gildistöku áætlunarinnar en ef hann er ekki tilgreindur skal miða við 

fimmtán ár. 

 Um gerð og framsetningu deiliskipulags gilda að öðru leyti ákvæði 12. gr. og 

ákvæði í skipulagsreglugerð. 

 38. gr. Ábyrgð á gerð og afgreiðslu deiliskipulags. 

 Sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð deiliskipulags. 

 Landeigandi eða framkvæmdaraðili getur óskað eftir því við sveitarstjórn að gerð 

sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn kostnað. 

[Sveitarstjórn getur einnig veitt landeiganda eða framkvæmdaraðila samkvæmt 

hans beiðni heimild til að vinna sjálfur að gerð deiliskipulags. Skal hann þá taka 

saman lýsingu á skipulagsverkefninu, sbr. 1. mgr. 40. gr., og skal hún lögð fyrir 

sveitarstjórn á sama tíma og beiðni um heimild til að vinna tillögu að deiliskipulagi. 

Um kynningu, samráð, auglýsingu og samþykkt deiliskipulags fer skv. 40. og 41. 

gr.]1) 

   1)L. 59/2014, 14. gr.  

 39. gr. Deiliskipulag á landi í einkaeign. 

 Þegar land í einkaeign er gert að byggingarlóðum með deiliskipulagi að ósk 

landeiganda skal hann þegar framkvæmdir hefjast láta endurgjaldslaust af hendi við 

sveitarfélagið þá hluta landsins sem samkvæmt skipulaginu eru ætlaðir til 

almannaþarfa, svo sem undir götur, leikvelli og opin svæði. Landeiganda er þó ekki 

skylt að láta af hendi með þessum hætti meira land en svarar þriðjungi af flatarmáli 

þeirra lóða er þannig verða byggingarhæfar. Ef landnotkun er breytt fellur landið 

aftur til þess er lét það endurgjaldslaust af hendi og skulu landeigandi og 

sveitarstjórn semja um það í hvaða ástandi skila skuli landinu. 

 Ákvæði þessarar greinar eiga ekki við um frístundabyggðarsvæði þar sem 

sveitarfélag annast ekki gatnagerð eða aðrar sameiginlegar framkvæmdir og 

rekstur. 

 40. gr. Gerð deiliskipulags, kynning og samráð. 

 Þegar vinna við gerð deiliskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman 

lýsingu á skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi 

við deiliskipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og 

fyrirhugað skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina 

gagnvart íbúum og öðrum hagsmunaaðilum. 

 …1) 

 Leita skal umsagnar um lýsinguna hjá Skipulagsstofnun og umsagnaraðilum og 

kynna fyrir almenningi. Í skipulagsreglugerð er kveðið nánar á um lýsingu 

deiliskipulagsverkefnis og kynningu hennar. Sveitarstjórn er heimilt að falla frá 

gerð slíkrar lýsingar ef allar meginforsendur deiliskipulagsins liggja fyrir í 

aðalskipulagi. 
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 Áður en tillaga að deiliskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal tillagan, 

forsendur hennar og umhverfismat kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum 

hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Skal kynningin 

auglýst með áberandi hætti. Sveitarstjórn er heimilt að falla frá slíkri kynningu ef 

allar meginforsendur liggja fyrir í aðalskipulagi. Að lokinni kynningu skal 

deiliskipulagstillagan lögð fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. 

   1)L. 59/2014, 15. gr.  

 41. gr. Auglýsing og samþykkt deiliskipulags. 

 Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagi skal hún 

auglýst á sama hátt og kveðið er á um varðandi auglýsingu aðalskipulags. [Tillagan 

þarf þó ekki að liggja frammi hjá Skipulagsstofnun á auglýsingatíma hennar.]1) Ef 

deiliskipulagstillaga tekur til svæðis sem liggur að mörkum aðliggjandi 

sveitarfélags skal tillagan kynnt sveitarstjórn þess sveitarfélags. 

 Sé tillaga að deiliskipulagi ekki í samræmi við aðalskipulag skal samsvarandi 

aðalskipulagsbreyting auglýst áður eða samhliða. Að loknum auglýsingartíma getur 

sveitarstjórn samþykkt breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi samhliða. 

 Þegar frestur til athugasemda er liðinn skal sveitarstjórn taka tillöguna til umræðu 

að undangenginni umfjöllun skipulagsnefndar. Í þeirri umfjöllun skal taka afstöðu 

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

engar athugasemdir eru gerðar við tillöguna er ekki skylt að taka hana aftur til 

umræðu í sveitarstjórn heldur skal senda hana Skipulagsstofnun. Hafi borist 

athugasemdir skal niðurstaða sveitarstjórnar auglýst. 

 Ákveði sveitarstjórn að breyta auglýstri tillögu í grundvallaratriðum skal hin 

breytta tillaga auglýst á nýjan leik skv. 1. mgr. 

   1)L. 59/2014, 16. gr.  

 42. gr. Afgreiðsla deiliskipulags. 

 Senda skal Skipulagsstofnun deiliskipulag sem samþykkt hefur verið af 

sveitarstjórn og samantekt um málsmeðferð ásamt athugasemdum og umsögnum 

um þær innan [sex mánaða]1) frá því að frestur til athugasemda rann út. Jafnframt 

skal sveitarstjórn senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu umsögn sína um þær. 

Telji Skipulagsstofnun að form- eða efnisgallar séu á deiliskipulagi sem henni er 

sent skal hún tilkynna sveitarstjórn um að stofnunin taki það til athugunar. 

Skipulagsstofnun skal koma athugasemdum sínum á framfæri við sveitarstjórn 

innan þriggja vikna frá því að deiliskipulagið var móttekið. Sveitarstjórn skal taka 

athugasemdirnar til umræðu og gera nauðsynlegar breytingar hvað varðar 

athugasemdir um form deiliskipulags. Fallist sveitarstjórn ekki á athugasemdir 

Skipulagsstofnunar um efni deiliskipulags skal hún gera rökstudda grein fyrir 

ástæðum þess. Birta skal auglýsingu um samþykkt deiliskipulag í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

 [Hafi auglýsing um samþykkt deiliskipulag ekki verið birt í B-deild 

Stjórnartíðinda innan árs frá því að athugasemdafresti tillögu til deiliskipulagsins 

lauk telst deiliskipulagið ógilt og fer þá um það í samræmi við 41. gr.]2) 

   1)L. 59/2014, 17. gr. 2)L. 135/2012, 1. gr.  

 43. gr. Breytingar á deiliskipulagi. 

 Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á samþykktu deiliskipulagi og skal 
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þá fara um breytinguna eins og um nýtt deiliskipulag sé að ræða. Þó er ekki skylt að 

taka saman lýsingu, skv. 1. mgr. 40. gr., vegna breytinga á deiliskipulagi. 

 Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á samþykktu deiliskipulagi sem séu 

það óverulegar að ekki sé talin ástæða til meðferðar skv. 1. mgr. og skal þá fara 

fram grenndarkynning. 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. [Sveitarstjórn skal senda Skipulagsstofnun 

samþykkta deiliskipulagsbreytingu og birta auglýsingu um samþykkt hennar í B-

deild Stjórnartíðinda.]1) 

 Við útgáfu framkvæmda- og byggingarleyfa getur sveitarstjórn heimilað að vikið 

sé frá ákvæði 2. mgr. þegar um svo óveruleg frávik er að ræða að hagsmunir 

nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. 

   1)L. 59/2014, 18. gr.  

 44. gr. Grenndarkynning. 

 [Þegar sótt er um byggingar- eða framkvæmdaleyfi fyrir framkvæmd 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 getur skipulagsnefnd ákveðið að veita megi 

leyfi án deiliskipulagsgerðar, enda fari áður fram grenndarkynning.]1) 

 Grenndarkynning felst 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. …1) 

 Skipulagsnefnd er heimilt að stytta tímabil grenndarkynningar ef þeir sem 

hagsmuna eiga að gæta, sbr. 1. mgr., 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. Skipulagsnefnd er heimilt að 

falla frá grenndarkynningu ef sýnt er fram á að breyting á deiliskipulagi eða 

leyfisskyld framkvæmd varði ekki hagsmuni annarra en sveitarfélagsins og/eða 

umsækjanda. 

 [Hafi byggingar- eða framkvæmdaleyfi á grundvelli grenndarkynningar ekki 

verið gefið út innan eins árs frá afgreiðslu sveitarstjórnar skv. 2. mgr. skal 

grenndarkynning fara fram að nýju áður en leyfi er veitt.]1) 

   1)L. 59/2014, 19. gr.  

 

IX. kafli. Skipulagsreglugerð, eignarnám, bætur o.fl. 

 45. gr. [Reglugerðir og leiðbeiningar.] 1) 

 [Ráðherra]2) setur reglugerð,3) er nær til alls landsins, um gerð skipulagsáætlana og 

um framkvæmdaleyfi að fengnum tillögum Skipulagsstofnunar og umsögn 

Sambands íslenskra sveitarfélaga. 

 Í [reglugerð]1) skal kveðið nánar á um landsskipulagsstefnu4) og málsmeðferð sem 

og hlutverk og starfshætti ráðgjafarnefndar. 

 Í skipulagsreglugerð skal kveðið nánar á um gerð skipulagsáætlana, um gerð 

lýsingar skipulagsverkefnis og um framsetningu og innihald skipulagsgreinargerða 
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og skipulagsuppdrátta, svo sem skipulagsskilmála og kvaðir. Einnig skal kveðið á 

um samráð og kynningu tillagna og afgreiðslu skipulagsáætlana. 

 Í skipulagsreglugerð skal kveða nánar á um og skilgreina hverfisskipulag. 

 Í skipulagsreglugerð skal skilgreina landnotkunarflokka. 

 Í skipulagsreglugerð skal kveðið á um öryggisforsendur og takmarkanir á 

landnotkun, t.d. vegna náttúruvár, verndar, svo sem vatnsverndar, eða mengunar. 

Þá skal sérstaklega kveðið á um aðgengi fyrir alla. 

 Í skipulagsreglugerð skal kveða nánar á um heimildir sveitarfélaga til að kveða á 

um útlit og form mannvirkja í skipulagsáætlunum. 

 Í skipulagsreglugerð skal kveða á um friðun eldri byggðar, trjágróður, girðingar 

og um auglýsingaskilti. 

 Í skipulagsreglugerð skulu vera ákvæði um starfshætti skipulagsnefnda, 

svæðisskipulagsnefnda og skipulagsfulltrúa og annarra þeirra sem falin er gerð 

skipulagsáætlana. [Í reglugerðinni skal kveðið á um útgáfu og skráningar á lista 

Skipulagsstofnunar yfir starfandi skipulagsfulltrúa og þá sem uppfylla skilyrði 5. 

mgr. 7. gr. til gerðar skipulagsáætlana.]1) 

 Í reglugerð um framkvæmdaleyfi skal kveða nánar á um framkvæmdaleyfi, svo 

sem hvaða framkvæmdir eru háðar framkvæmdaleyfi, hvenær framkvæmd telst 

hafin, um eftirlit með leyfisskyldum framkvæmdum, um gögn vegna umsókna um 

framkvæmdaleyfi og um útgáfu framkvæmdaleyfa. 

 Skipulagsstofnun gefur út leiðbeiningar, sem unnar skulu í samráði við Samband 

íslenskra sveitarfélaga, um þá þætti sem hafa skal til viðmiðunar við gerð 

skipulagsáætlana í þeim tilgangi að tryggja framkvæmd sjálfbærrar þróunar við 

gerð skipulagsáætlana. 

 Þegar sérstaklega stendur á getur ráðherra að fenginni umsögn 

Skipulagsstofnunar og hlutaðeigandi sveitarstjórnar veitt undanþágu frá einstökum 

greinum skipulagsreglugerðar. 

 [Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð ákvæði um gerð og framsetningu 

stafræns skipulags ásamt skilum á stafrænum upplýsingum og leiðbeiningar 

Skipulagsstofnunar hvað þetta varðar.]1) 

   1)L. 59/2014, 20. gr. 2)L. 126/2011, 536. gr. 3)Rg. 90/2013, sbr. 578/2013. 4)Rg. 1001/2011.  

 46. gr. [Mælingar, stafrænar skipulagsáætlanir og skipulagsgrunnur.]1) 

 [Skipulagsáætlanir skulu unnar á stafrænu formi. Skipulagsáætlunum skal skilað 

á stafrænu formi til Skipulagsstofnunar.]1) 

 [Skipulagsstofnun skal gera skipulagsáætlanir, sbr. 1. mgr., aðgengilegar með 

stafrænum hætti.]1) 

 Umráðamönnum lands og lóða er skylt að heimila för um landareign og 

uppsetningu mælipunkta vegna mælinga og leyfa að sett séu föst merki þar sem 

nauðsynlegt getur talist enda sé það ekki til ónæðis eða tjóns fyrir landeiganda. 

   1)L. 59/2014, 21. gr. Ákvæði 2. málsl. 1. mgr. og 2. mgr. taka gildi 1. jan. 2020 hvað varðar 

svæðisskipulag og aðalskipulag og 1. jan. 2025 hvað varðar deiliskipulag.  
 47. gr. Landeignaskrá. 

 Sveitarstjórnir skulu láta gera skrá yfir allar jarðir, lönd og lóðir innan 

sveitarfélags í landeignaskrá sem skal vera hluti af Landskrá fasteigna. Skrá þessi 

skal hafa tilvísun í afmörkun og eignarhald í samræmi við þinglýstar heimildir. 
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Gefa skal öllum götum, vegum og torgum í sveitarfélagi heiti. 

 48. gr. Skipting landa og lóða. 

 Óheimilt er að skipta jörðum, löndum eða lóðum eða breyta landamerkjum og 

lóðamörkum nema samþykki sveitarstjórnar komi til. 

 Áður en sveitarstjórn veitir slíkt samþykki fyrir byggingarlóðir ákveður hún nafn 

götu og númer en aðrar afmarkaðar landareignir skulu hafa heiti til skrásetningar í 

landeignaskrá, sbr. 47. gr. 

 Sveitarstjórn getur krafist þess af eigendum landa og jarða að gerður sé 

fullnægjandi hnitsettur uppdráttur af nýjum landamerkjum eða lóðamörkum til 

afnota fyrir landeignaskrá og þinglýsingarstjóra. 

 49. gr. Forkaupsréttur sveitarstjórna að fasteignum. 

 Við gildistöku skipulagsáætlana samkvæmt lögum þessum eignast sveitarstjórn 

forkaupsrétt að fasteignum sem henni er nauðsynlegt að fá umráð yfir til þess að 

framkvæma skipulag. 

 Sveitarstjórn getur áskilið sér sérstakan forkaupsrétt að tilteknum fasteignum sem 

ekki falla undir 1. mgr. í þeim tilgangi að greiða fyrir áætlaðri þróun 

sveitarfélagsins. Samþykkt sveitarstjórnar um slíkan forkaupsrétt skal hljóta 

staðfestingu ráðherra og skal hún birt í B-deild Stjórnartíðinda og skal sveitarstjórn 

þinglýsa henni á viðkomandi eign. 

 Eigendum fasteigna sem forkaupsréttur tekur til er skylt að bjóða sveitarstjórn að 

ganga inn í kaup fasteignanna við sölu. Innan fjögurra vikna frá því að sveitarstjórn 

er boðið að neyta forkaupsréttar skal hún segja til um hvort hún vill neyta réttarins 

eða ekki. Svari sveitarstjórn eigi boði eiganda fasteignar innan tilskilins frests skal 

líta svo á að forkaupsrétti sé hafnað. 

 Ákvæði þessarar greinar raska ekki ákvæðum annarra laga um víðtækari 

forkaupsrétt sveitarfélaga. Um meðferð forkaupsréttarmála fer samkvæmt lögum 

nr. 22/1932. 

 50. gr. Heimildir til eignarnáms. 

 Ráðherra getur að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar veitt sveitarstjórn heimild 

til að taka eignarnámi landsvæði, fasteignir, hluta fasteigna og efnisnámur eða 

takmörkuð eignarréttindi að slíku innan sveitarfélagsins ef nauðsyn ber til vegna 

áætlaðrar þróunar sveitarfélagsins samkvæmt staðfestu aðalskipulagi. 

 Sveitarstjórn er heimilt að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar og á grundvelli 

gildandi deiliskipulags að taka eignarnámi vegna framkvæmdar skipulagsins:  

   1. Fasteignir sem sveitarstjórn er samkvæmt skipulaginu nauðsynlegt að fá umráð 

yfir til almannaþarfa. 

   2. Lóð sem eigandi nýtir ekki á þann hátt sem gildandi deiliskipulag ákveður, 

enda sé liðinn frestur sem honum hefur verið settur til að byggja á lóðinni eða 

breyta nýtingu hennar. 

   3. Fasteign eða hluta fasteignar sem friðunar- eða hverfisverndarákvæði taka til, 

enda sé eignarnámið nauðsynlegt til að tryggja að markmið þeirra nái fram að 

ganga. 

   4. Fasteign eða hluta fasteignar á byggingarreit sem endurbyggja skal samkvæmt 

deiliskipulagi, enda hafi ekki náðst samkomulag við eiganda um þátt hans í 

endurbyggingunni og eignarnám sé nauðsynlegt til að greiða fyrir henni. 
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   5. Lóð eða lóðarhluta sem stendur í vegi fyrir nýrri lóðarskiptingu sem ákveðin er 

í deiliskipulagi. 

 Eignarnám er því aðeins heimilt að sveitarstjórn hafi áður með sannanlegum 

hætti leitast við að ná samningum við eigendur þeirra eigna eða réttinda sem hún 

hyggst taka eignarnámi. 

 Um framkvæmd eignarnáms og ákvörðun um bætur fer eftir lögum nr. 11/1973. 

Bætur vegna eignarnáms greiðast úr sveitarsjóði. 

 51. gr. Bætur vegna skipulags og yfirtaka eigna. 

 [Leiði skipulag eða breyting á skipulagi til þess að verðmæti fasteignar skerðist 

verulega, umfram það sem við á um sambærilegar eignir í næsta nágrenni, á sá er 

getur sýnt fram á tjón af þeim sökum rétt á bótum frá viðkomandi sveitarfélagi. 

 Ef með skipulagi hefur verið tekin ákvörðun um að tiltekið svæði skuli nýtt til 

almenningsþarfa, svo sem undir götu eða veg, og slíkt leiðir til þess að fasteign 

verður ekki nýtt eins og eðlilegt er miðað við aðstæður, m.a. hagnýtingu eigna í 

næsta nágrenni, á sá er getur sýnt fram á tjón af þeim sökum rétt á bótum frá 

viðkomandi sveitarfélagi. 

 Bótaréttur skv. 2. mgr. tekur þó ekki til lands sem látið er af hendi til 

sveitarfélags skv. 1. mgr. 39. gr. 

 Í stað bóta skv. 1. eða 2. mgr. getur eigandi krafist yfirtöku eignar í heild gegn 

fullu verði, enda taki tjónið til eignar í heild eða sá hluti hennar sem eftir stendur 

verður ekki nýtilegur á eðlilegan og sanngjarnan hátt sem sjálfstæð fasteign. Taki 

takmörkun á nýtingu eignar skv. 2. mgr. aðeins til hluta eignar getur eigandi 

jafnframt krafist yfirtöku á þeim hluta hennar gegn fullu verði í stað bóta. Aðeins er 

skylt að verða við kröfu um yfirtöku eignar eða hluta hennar ef hún skerðist þannig 

að hún verður ekki nýtt á eðlilegan hátt í samræmi við hefðbundna notkun 

aðliggjandi eigna. 

 Ef deiliskipulagi á þróunarsvæði er breytt eða það fellt úr gildi áður en 

framkvæmdatíma áætlunarinnar lýkur á sá sem sýnt getur fram á að hann verði fyrir 

tjóni af þeim sökum rétt á bótum með vísan til 1. mgr. Ef deiliskipulagi á 

þróunarsvæði er breytt eða það fellt úr gildi eftir að framkvæmdatíma áætlunar 

lýkur getur einungis orðið um bótarétt að ræða ef sá sem fyrir tjóni verður af þeim 

sökum hefur fengið samþykkt byggingaráform eða útgefið byggingarleyfi sem enn 

er í gildi.]1) 

   1)L. 59/2014, 22. gr.  

 [51. gr. a. Ákvörðun bóta og bótakrafa. 

 Við ákvörðun bóta vegna skipulagsaðgerða skal taka tillit til þeirrar 

verðbreytingar sem þær kunna að hafa í för með sér á viðkomandi eign. Við 

ákvörðun bóta skal m.a. miða við hvort viðkomandi skipulagsáætlun hafi þegar 

áhrif á verðmæti eignarinnar eða síðar, hvaða kröfur eru gerðar um nýtingarhlutfall, 

húsahæðir, bifreiðastæði, leiksvæði barna og opin svæði að því er snertir 

sambærilegar eignir, svo og hvort skipulagið gerir afstöðu fasteignarinnar gagnvart 

götu hagstæðari eða óhagstæðari en áður var. Þá ber og að miða við þann arð sem 

eðlileg notkun eignarinnar gefur af sér. 

 Sá sem telur sig eiga rétt á bótum eða krefst yfirtöku skv. 51. gr. skal senda kröfu 

sína til sveitarstjórnar. Viðurkenni sveitarstjórn bótaskyldu og ekki næst 
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samkomulag um bætur skal hún annast um að dómkvaddir verði matsmenn til að 

ákveða bætur. Fallist sveitarstjórn á kröfu um yfirtöku, og ekki næst samkomulag 

um verð, skal matsnefnd eignarnámsbóta falið að ákveða kaupverð.]1) 

   1)L. 59/2014, 23. gr.  

 [51. gr. b. Bótaskylda annarra en sveitarfélaga. 

 Ef tjón skv. 51. gr. leiðir af ákvörðun sem fram kemur í landsskipulagsstefnu ber 

ríkið ábyrgð á greiðslu bóta og hefur skyldu til innlausnar samkvæmt þeirri grein, 

ef við á. 

 Ef tjón skv. 51. gr. leiðir af ákvörðun annars stjórnvalds eða lagafyrirmælum um 

tiltekna landnýtingu sem sveitarfélagi var skylt að fylgja við skipulagsákvörðun ber 

ríkið ábyrgð á greiðslu bóta og hefur skyldu til innlausnar, ef við á. 

 Ákvæði 51. gr. a gildir einnig um kröfur samkvæmt þessari grein. Kröfum skal 

þá beint að þeim er bæta skal tjónið.]1) 

   1)L. 59/2014, 23. gr.  

 

X. kafli. [Kærur, þvingunarúrræði og viðurlög.]1) 

   1)L. 131/2011, 21. gr.  

 52. gr. [Kærur. 

 Stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli laga þessara sæta kæru til 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Ákvarðanir sem Skipulagsstofnun 

og ráðherra ber að lögum þessum að staðfesta sæta þó ekki kæru til nefndarinnar. 

Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er varðar kæruna fer samkvæmt lögum 

um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.]1) 

   1)L. 131/2011, 20. gr.  

 53. gr. Framkvæmdir sem brjóta í bága við skipulag eða eru án leyfis. 

 Ef framkvæmdaleyfisskyld framkvæmd er hafin án þess að framkvæmdaleyfi sé 

fengið fyrir henni, framkvæmdaleyfi brýtur í bága við skipulag eða það er fallið úr 

gildi skal skipulagsfulltrúi stöðva slíkar framkvæmdir tafarlaust og leita 

staðfestingar sveitarstjórnar. 

 Ef framkvæmd er í ósamræmi við útgefið framkvæmdaleyfi eða skilyrði þess 

skal skipulagsfulltrúi stöðva framkvæmd þar til úr hefur verið bætt og tilkynna 

sveitarstjórn þá ákvörðun. 

 Ef skilyrði 1. og 2. mgr. eiga við getur skipulagsfulltrúi krafist þess að hin 

ólöglega framkvæmd sé fjarlægð, jarðrask afmáð eða starfsemi hætt. Sinni 

framkvæmdaraðili ekki þeirri kröfu er heimilt að framkvæma slíkar aðgerðir á hans 

kostnað. 

 Ef þörf krefur er lögreglu skylt að aðstoða skipulagsfulltrúa við stöðvun 

framkvæmda. 

 54. gr. Dagsektir. 

 Sveitarstjórn er heimilt að beita dagsektum til að knýja menn til framkvæmda á 

ráðstöfunum sem þeim er skylt að hlutast til um samkvæmt lögum þessum og 

reglugerðum samkvæmt þeim eða láta af atferli sem er ólögmætt. Sinni aðili ekki 

fyrirmælum sveitarstjórnar innan þess frests sem hún setur getur sveitarstjórn 

ákveðið dagsektir þar til úr verður bætt. Hámark dagsekta er 500.000 kr. Dagsektir 

renna í sveitarsjóð. 
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 Sveitarstjórn getur látið vinna verk, sem hún hefur lagt fyrir að unnið skuli, á 

kostnað þess sem vanrækt hefur að vinna verkið. 

 Dagsektir og kostnað skv. 1. og 2. mgr. má innheimta með fjárnámi. 

 55. gr. Refsiábyrgð. 

 Brot gegn lögum þessum og reglugerðum settum samkvæmt þeim varða sektum 

eða fangelsi allt að tveimur árum nema þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum 

lögum. 

 56. gr. Gildistaka. 

 Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2011. … 

 [Ákvæði laga þessara taka ekki til þeirra skipulagsáætlana sem sendar hafa verið 

Skipulagsstofnun skv. 4. mgr. 13. gr. og 14. gr. skipulags- og byggingarlaga, nr. 

73/1997, eða sendar stofnuninni til athugunar skv. 2. mgr. 17. gr. sömu laga fyrir 

gildistöku laga þessara. Um meðferð slíkra mála fer samkvæmt lögum nr. 73/1997, 

með síðari breytingum.]1) 

   1)L. 160/2010, 65. gr.  

 57. gr. Breytingar á öðrum lögum. … 

 Ákvæði til bráðabirgða.  

   1. [Sveitarstjórn getur án þess að fyrir liggi staðfest aðalskipulag og að fengnum 

meðmælum Skipulagsstofnunar leyft einstakar framkvæmdir sem um kann að verða 

sótt. Sveitarstjórn getur bundið leyfi þeim skilyrðum sem fram koma í 3. mgr. 14. 

gr. og 1. mgr. 15. gr. Sveitarstjórn getur einnig án þess að fyrir liggi staðfest 

aðalskipulag auglýst tillögu að deiliskipulagi að fengnum meðmælum 

Skipulagsstofnunar. Heimilt er að vísa niðurstöðu Skipulagsstofnunar varðandi slíkt 

erindi til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Hafi sveitarstjórn ekki 

leyft slíkar framkvæmdir eða tillaga að deiliskipulagi ekki verið auglýst skv. 1. 

mgr. 41. gr. innan tólf mánaða frá því að Skipulagsstofnun veitti meðmæli sín þarf 

sveitarstjórn að leita meðmæla hennar að nýju.]1) 

   2. Ef verulegar framkvæmdir eru fyrirhugaðar án þess að fyrir liggi staðfest 

aðalskipulag getur Skipulagsstofnun sett sveitarstjórn frest til að ganga frá tillögu 

að aðalskipulagi. Gangi sveitarstjórn ekki frá aðalskipulagstillögu innan þess frests 

leggur stofnunin til við ráðherra að byggingarframkvæmdir og önnur 

mannvirkjagerð í sveitarfélaginu verði stöðvuð þar til fyrir liggur aðalskipulag. 

   3. Samvinnunefndir um gerð svæðisskipulags sem starfandi eru við gildistöku 

laganna skulu vera starfræktar þar til nýrri svæðisskipulagsnefnd hefur verið komið 

á fót, sbr. 9. gr. Um málsmeðferð fyrir samvinnunefnd um gerð svæðisskipulags fer 

samkvæmt lögum þessum. Þær svæðisskipulagsnefndir sem eru að störfum við 

gildistöku laganna skulu þó fá að ljúka störfum sínum séu öll hlutaðeigandi 

sveitarfélög því samþykk. 

   4. [Ráðherra]2) skal eigi síðar en árið 2012 leggja fyrir Alþingi í fyrsta sinn tillögu 

til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu, sbr. 10. gr. Þegar landsskipulagsstefna 

hefur verið samþykkt skal [ráðherra]2)fella niður svæðisskipulag miðhálendis 

Íslands. Þar til landsskipulagsstefna hefur verið samþykkt skal Skipulagsstofnun 

gæta þess að aðalskipulag sveitarfélaga sé í samræmi við svæðisskipulag 

miðhálendis Íslands og þá stefnumörkun sem þar kemur fram. [Skipulagsstofnun er 

heimilt að gera breytingar á svæðisskipulagi miðhálendisins, til samræmis við 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.123.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997073.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997073.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997073.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997073.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.160.html#G65
http://www.althingi.is/altext/stjt/2010.123.html
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tillögur að breytingu á aðalskipulagi, þegar breytingin felur ekki í sér nýja 

stefnumörkun um landnotkun.]3) [Við breytingu á svæðisskipulagi miðhálendisins 

skal Skipulagsstofnun taka saman lýsingu á skipulagsverkefninu og kynna hana 

fyrir umsagnaraðilum. Þegar endanleg tillaga liggur fyrir skal Skipulagsstofnun 

auglýsa tillögu að breytingu á svæðisskipulagi miðhálendisins með áberandi hætti, 

svo sem í dagblaði sem gefið er út á landsvísu og í Lögbirtingablaði. Tillagan skal 

liggja frammi hjá Skipulagsstofnun og á skrifstofu hlutaðeigandi sveitarfélags auk 

þess að vera aðgengileg á netinu. Í auglýsingu skal tilgreina hvar tillagan er til sýnis 

og hve lengi og skal sá tími ekki vera skemmri en athugasemdafrestur. Í auglýsingu 

skal hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur á að 

gera athugasemdir við tillöguna til Skipulagsstofnunar innan ákveðins frests sem 

eigi skal vera skemmri en sex vikur frá birtingu auglýsingar. Stofnunin tekur að 

þeim fresti liðnum afstöðu til athugasemda og sendir innan sex vikna þeim aðilum 

er athugasemdir gerðu umsögn sína um þær. Að því loknu skal Skipulagsstofnun 

gera tillögu til ráðherra um staðfestingu svæðisskipulagsins. Ráðherra skal innan 

þriggja mánaða frá því að honum barst tillagan synja tillögunni eða staðfesta hana. 

Staðfest breyting á svæðisskipulagi miðhálendisins skal auglýst í B-deild 

Stjórnartíðinda. Sé uppi ágreiningur milli viðkomandi sveitarfélags eða 

sveitarfélaga annars vegar og Skipulagsstofnunar hins vegar um hvort breyting 

felur í sér nýja stefnumörkun um landnotkun, sem ekki samræmist stefnu 

svæðisskipulagsins, skal Skipulagsstofnun vísa þeim ágreiningi til ráðuneytisins til 

úrskurðar.]1) 

   5. Sveitarstjórn skal senda Skipulagsstofnun deiliskipulagsáætlanir og breytingar 

á þeim sem gerðar hafa verið á grundvelli aðalskipulags og samþykktar af 

sveitarstjórn fyrir 1. janúar 1998 og hafa ekki verið auglýstar, hlotið staðfestingu 

ráðherra eða samþykktar af skipulagsstjóra ríkisins samkvæmt eldri lögum og 

reglugerðum settum samkvæmt þeim. Þetta skal gera innan eins árs frá gildistöku 

laga þessara og skal sveitarstjórn gera Skipulagsstofnun grein fyrir því hvort hún 

hafi samþykkt viðkomandi áætlun. Hafi deiliskipulagsáætlun ekki verið samþykkt 

telst hún fallin úr gildi. 

   6. Byggingarsamþykktir sem settar hafa verið á grundvelli 37. gr. laga nr. 

73/1997 og varða skipulagsákvarðanir halda gildi sínu að svo miklu leyti sem þær 

samrýmast ákvæðum laga þessara. 

   1)L. 59/2014, 24. gr. 2)L. 126/2011, 536. gr. 3)L. 160/2010, 65. gr.  
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http://www.althingi.is/lagas/nuna/1997073.html
http://www.althingi.is/altext/stjt/2014.059.html
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Viðauki 2 – Skipulagsreglugerð nr. 90/2013 

 

Nr. 90                                                                                                                   16. janúar 2013  

SKIPULAGSREGLUGERÐ 

 

4. KAFLI 

Aðalskipulag. 

4.1. gr. 

Markmið og efni aðalskipulags. 

4.1.1. gr. 

Markmið. 

Markmið með gerð aðalskipulags, auk almennra markmiða skv. reglugerð þessari eru: a. að 

vera vettvangur stefnumótunar sveitarstjórnar í samráði við íbúa um mikilvæg viðfangsefni sem 

snerta þróun sveitarfélagsins,  

b.  að sýna með skýrum hætti hver stefna sveitarfélags er og stuðla þannig að markvissri 

þróun þar sem tekið er tillit til heildarhagsmuna,  

c.  að miðla málum milli ólíkra hagsmuna þeirra sem búa og munu búa í sveitarfélaginu,  

d.  að stuðla að öryggi almennings og lífsgæðum. 

 

4.1.2. gr. 

Efni. 

Aðalskipulag er skipulagsáætlun fyrir viðkomandi sveitarfélag og skal taka til alls lands 

innan marka sveitarfélagsins. Aðalskipulag skal einnig ná til vatns og hafs innan marka 

sveitarfélagsins. Í aðalskipulagi er sett fram stefna sveitarstjórnar um þróun sveitarfélagsins 

varðandi landnotkun, byggðarþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og 

umhverfismál. Þar er einnig gerð grein fyrir takmörkunum á landnotkun, svo sem vegna 

náttúruvár og verndar.  

Í aðalskipulagi er lagður grundvöllur fyrir gerð deiliskipulags um landnotkun, 

takmarkanir á landnotkun, samgöngu- og þjónustukerfi og byggðamynstur, þ.m.t. þéttleika 

byggðar. Í aðalskipulagi eða breytingu á því er heimilt að setja fram nánari stefnu, svo sem um 

nýbyggingarsvæði eða endurbyggingarsvæði í eldri byggð eða um einstök viðfangsefni.  

Við gerð aðalskipulags skal byggt á markmiðum reglugerðar þessarar, 

landsskipulagsstefnu, svæðisskipulagi, liggi það fyrir, og áætlunum um þróun og þarfir 

sveitarfélagsins. Þá skal jafnframt gætt að samræmi við skipulagsáætlanir aðliggjandi 

sveitarfélaga.  

Í aðalskipulagi skal marka stefnu til a.m.k. tólf ára en jafnframt skal gera grein fyrir 

samhengi skipulagsáætlunarinnar og einstakra þátta hennar við langtímaþróun sveitarfélagsins. 

Í aðalskipulagi er heimilt að kveða á um þróun byggðar á nýjum eða eldri svæðum í rammahluta 

aðalskipulags.  

Stefna um landnotkun skal rökstudd með vísun í sett markmið sveitarstjórnar, 

byggðaþróun undanfarinna ára og líklega framvindu sem gera þarf grein fyrir í skipulaginu. 

Gera skal grein fyrir forsendum stefnu og hvernig staðið verður að framfylgd hennar í 

einstökum málaflokkum. 
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4.1.3. gr. 

Ábyrgð á gerð og afgreiðslu aðalskipulags. 

Sveitarfélög skulu á hverjum tíma hafa í gildi aðalskipulag.  

Sveitarstjórn ber ábyrgð á að fyrir hendi sé aðalskipulag fyrir sveitarfélagið. 

Skipulagsnefnd sveitarfélags annast í umboði sveitarstjórnar vinnslu, kynningu og afgreiðslu 

aðalskipulags. Sveitarstjórn samþykkir aðalskipulag og sendir það Skipulagsstofnun til 

staðfestingar.  

Aðalskipulag er háð samþykki sveitarstjórnar og staðfestingu Skipulagsstofnunar og 

ráðherra í þeim tilvikum sem hann skal staðfesta aðalskipulag. 

 

4.2. gr. 

Kynning og samráð við gerð aðalskipulags. 

4.2.1. gr. 

Samráð og samráðsaðilar við gerð aðalskipulagstillögu. 

Við gerð aðalskipulagsáætlana skal eftir föngum leita eftir sjónarmiðum og tillögum 

íbúa, við- komandi stjórnvalda og annarra þeirra sem hagsmuna eiga að gæta um mörkun stefnu. 

Það skal gert með virkri samvinnu við íbúa og aðra hagsmunaaðila frá upphafi 

skipulagsferilsins. Upplýsingar um skipulagsferlið og gögn sem varða skipulagsgerðina skulu 

vera aðgengileg á vinnslutímanum.  

Við gerð aðalskipulags skal haft samráð við þá aðila sem fjalla um eða fara með þá 

málaflokka sem skipulagið nær til og kveðið er á um í öðrum lögum. 

 

4.2.2. gr. 

Lýsing aðalskipulagsverkefnis. 

Þegar vinna við gerð aðalskipulagstillögu hefst skal sveitarstjórn taka saman lýsingu á 

skipulagsverkefninu þar sem fram kemur hvaða áherslur sveitarstjórn hafi við 

aðalskipulagsgerðina og upplýsingar um forsendur og fyrirliggjandi stefnu og fyrirhugað 

skipulagsferli, svo sem um kynningu og samráð við skipulagsgerðina gagnvart íbúum 

sveitarfélagsins og öðrum hagsmunaaðilum. Leita skal umsagnar um hana hjá Skipulagsstofnun 

og umsagnaraðilum og kynna hana fyrir almenningi.  

Sameina skal gerð lýsingar aðalskipulagsverkefnis og gerð matslýsingar vegna samráðs 

við Skipulagsstofnun um umfang og áherslur í umhverfismati skipulagsverkefnisins, sbr. 2. 

mgr. 6. gr. laga um umhverfismat áætlana. 

 

4.2.3. gr. 

Efni lýsingar. 

Setja skal lýsingu fram í greinargerð ásamt yfirlitsmynd yfir skipulagssvæðið. Í lýsingu 

skal gerð grein fyrir eftirfarandi þáttum í því umfangi sem tillögugerðin gefur tilefni til:  

a.  aðdraganda og tilgangi skipulagsgerðar, áherslum sveitarstjórnar við gerð   

skipulagsins, helstu viðfangsefnum og meginmarkmiðum skipulagstillögunnar,  

b.  umhverfi og aðstæðum á skipulagssvæðinu við upphaf skipulagsgerðar, þ.m.t. 

meginþættir í búsetu og starfsemi, auk helstu takmarkandi þátta svo sem þeirra sem 

tengjast náttúruvá, verndun og varúð,  
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c.  helstu forsendum stefnumörkunar, svo sem byggðarþróun, þ.e. að gera grein fyrir 

mannfjöldaþróun undanfarinna ára og atvinnumálum og skýra þær breytingar sem orðið 

hafa. Setja fram framtíðarhorfur um byggðarþróun á svæðinu í samhengi við þróun á 

landinu öllu,  

d.  áhrifum landsskipulagsstefnu á mótun og forsendur skipulagsins,  

e. tengslum aðalskipulagstillögunnar við aðra áætlanagerð á svæðinu og aðliggjandi 

svæðum svo sem svæðisskipulag ef það liggur fyrir, landsskipulagsstefnu, áætlanir um 

landnotkun á landsvísu, svo sem um samgöngur, orkuvinnslu og landbúnað, 

skipulagsáætlanir aðliggjandi sveitarfélaga, verndar- og orkunýtingaráætlun samkvæmt 

lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011, verndaráætlanir friðlýstra svæða 

og aðra stefnumótun sem tengist viðfangsefninu. Lýsa þarf áhrifum þessara áætlana á 

skipulagsgerðina,  

f.  frekari upplýsingum sem ráðgert er að afla og hvernig þær tengjast stefnumörkun 

áætlunarinnar og umhverfismati hennar,  

g.  skipulagsferlinu, svo sem helstu verkáföngum og tímasetningu þeirra og hvernig 

kynningum, samráði og aðkomu almennings og annarra hagsmunaaðila verði háttað,  

h.  hverjir fari með þá málaflokka sem áætlunin taki til og eru umsagnaraðilar og hvenær í 

vinnuferlinu verði haft samráð við þá,  

i.  hvernig staðið verði að umhverfismati áætlunarinnar, sbr. 4.4. gr. og lög um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006, þegar það á við. 

 

4.2.4. gr. 

Kynning lýsingar. 

Að lokinni umfjöllun sveitarstjórnar um lýsinguna skal hún kynnt almenningi og send 

til umsagnar viðeigandi umsagnaraðila og Skipulagsstofnunar.  

Kynning fyrir almenningi skal vera með áberandi hætti, svo sem með birtingu 

auglýsingar um hana í víðlesnu dagblaði, með dreifibréfi eða á íbúafundi sem hefur verið 

auglýstur eftir því sem efni lýsingar gefur tilefni til. Lýsingin skal vera aðgengileg á vef 

sveitarfélagsins.  

Í kynningu skal koma fram hvert skila megi ábendingum við efni lýsingarinnar og innan 

hvaða tímafrests. Skipulagsstofnun skal senda sveitarstjórn ábendingar og athugasemdir um 

lýsinguna, ef hún telur ástæðu til, innan þriggja vikna frá því henni barst lýsingin. 

Skipulagsnefnd skal hafa hlið- sjón af umsögnum og ábendingum sem henni berast við vinnslu 

tillögu að aðalskipulagi en ekki er skylt að svara þeim með formlegum hætti. 

 

4.3. gr. 

Gerð aðalskipulags. 

4.3.1. gr. 

Viðfangsefni og efnistök aðalskipulags. 

Meginviðfangsefni aðalskipulags er stefnumörkun sveitarstjórnar um landnotkun og 

byggðar- þróun.  

Í skipulagsgögnum skal gera grein fyrir og marka stefnu um neðangreind málefni og 

setja þau fram með ákvörðunum um landnotkun, eftir því sem við á:  

a.  Athafna- og iðnaðarstarfsemi.  
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Þróun uppbyggingar athafna- og iðnaðarstarfsemi og megináhrifaþætti. Helstu einkenni 

einstakra athafna- og iðnaðarsvæða. Virkjanir, eðli orkuvinnslu, umfang og stærð 

virkjana og helstu atriði sem varða mannvirkjagerð. Stefna um hvar og hvernig þörf um 

atvinnuhúsnæðiverði mætt. Yfirbragð svæða og aðrar skipulagsforsendur sem þörf er á 

fyrir gerð deiliskipulags.  

b.  Blöndun byggðar.  

Blöndun íbúða við aðra landnotkun, t.d. þar sem blanda á íbúðum og verslunar-, 

menningarog þjónustustarfsemi í þéttbýli. Helstu einkenni svæða og hvaða reglur eða 

skilyrði gilda um leyfilega starfsemi og landnotkun. Gæta skal sérstaklega að 

búsetuhagsmunum íbúa svo sem með því að blanda ekki íbúðum við starfsemi sem ætla 

má að valdi nágrönnum óþægindum, t.d. vegna lyktar, hávaða eða óþrifnaðar. 

Staðsetning nýrra íbúða eða starfsemi hamli ekki starfsemi sem fyrir er á svæðinu. 

Stefna um hvar eða við hvaða aðstæður heimilt er að blanda byggð, yfirbragð byggðar 

og aðrar skipulagsforsendur fyrir gerð deiliskipulags.  

c.  Efnistaka, efnislosun og urðun úrgangs.  

Núverandi efnistaka og efnislosun, þ.e. losun hreinna og ómengaðra jarðefna og 

jafnframt hvernig fyrirkomulagi á urðun úrgangs er háttað. Helstu einkenni svæðanna 

og vinnslu sem þar fer fram. Stefna um efnistöku, efnislosun og urðun úrgangs, þ.e. 

flatarmál og efnisrúmmál allra efnistöku-, efnislosunar- og sorpurðunarstaða og eftir því 

sem þörf er á, tegund efnis, tímalengd vinnslu, tengd mannvirkjagerð, notkun svæða að 

vinnslu lokinni og annað sem þörf er á fyrir gerð deiliskipulags.  

d.  Íbúar og íbúðir.  

Íbúaþróun og íbúasamsetning og megináhrifaþættir á áætlaða íbúaþróun. Helstu 

einkenni íbúðarbyggða og aðrar skipulagsforsendur sem þörf er á fyrir gerð 

deiliskipulags, eftir því sem þörf þykir, svo sem yfirbragð byggðar og verndargildi. 

Stefna um hvar og hvernig áætlaðri þörf fyrir íbúðarhúsnæði verður mætt.  

e.  Landbúnaður.  

Þróun landbúnaðar og megináhrifaþættir. Helstu einkenni landbúnaðarsvæða, þ.e. 

búrekstrar sem þar er stundaður, þ.m.t. ferðaþjónusta og önnur atvinnustarfsemi sem 

tengist búrekstrinum. Helstu atriði sem varða mannvirkjagerð. Gera skal sérstaklega 

grein fyrir ræktuðum svæðum innan landbúnaðarsvæða. Stefna um hvar og hvernig 

þörfum landbúnaðarstarfsemi verður mætt. Stefna um hvaða atvinnustarfsemi önnur en 

hefðbundinn landbúnaður er heimil á bújörðum og viðmið um aðstæður og umfang.  

f.  Landsskipulagsstefna.  

Samræmi stefnu aðalskipulags við landsskipulagsstefnu.  

g.  Opin svæði, útivist og íþróttir.  

Stefna um útivistarsvæði og aðstöðu til íþróttaiðkana, fyrirkomulag og tengsl opinna 

svæða sem ætluð eru til útivistar og íþróttaiðkunar. Helstu atriði sem varða aðstöðu og 

mannvirkjagerð í tengslum við notkun svæðanna, og aðrar skipulagsforsendur sem þörf 

er á fyrir gerð deiliskipulags.  

h.  Samgöngur, vegir og stígar.  

Þróun samgöngumála og megináhrifaþættir. Áhrif samgangna á nálæga byggð og 

hvernig bregðast á við áhrifum samgangna, t.d. vegna hávaða, loftmengunar og 

umferðarþunga. Stefna um samgöngumál svo sem um megingatnakerfið, ný 
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samgöngumannvirki og ráð- stafanir sem gerðar eru til að greiða götu 

almenningssamgangna og vistvænna samgöngumáta.  

i.  Sjálfbær þróun.  

Hvernig stefna aðalskipulags styður við markmið skipulagslaga og sjónarmið um 

sjálfbæra þróun í sveitarfélaginu, sérstaklega hvað varðar búsetumynstur, samgöngur og 

auðlindanýtingu.  

j.  Skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlends.  

Þróun skógræktar og landgræðslu og hvernig staðið hefur verið að endurheimt votlendis. 

Umfang og einkenni ræktarsvæða og tengd mannvirkjagerð. Gera skal sérstaklega grein 

fyrir skógrækt og landgræðslu innan landbúnaðarsvæða. Stefna um hvar eða við hvaða 

aðstæður skógrækt og landgræðsla er heimil. Stefna um endurheimt votlendis og 

umfjöllun ef fyrirhugað er að skerða votlendi vegna framkvæmda. 

k.  Stakar framkvæmdir.  

Hvernig farið skuli með stakar skipulagsskyldar framkvæmdir sem ekki er talin þörf á 

að afmarka sérstaka landnotkun fyrir, enda sé um að ræða framkvæmdir sem ekki eru 

taldar líklegar til að valda verulegum áhrifum á umhverfið. Hér er átt við smávirkjanir, 

litlar spennistöðvar, minni háttar mannvirki, stök fjarskiptamöstur, stakar vindmyllur 

o.þ.h. Þetta getur einnig átt við um stök frístundahús, stök íbúðarhús og aðra 

mannvirkjagerð á landbúnaðarsvæðum án tengsla við búrekstur. Stefna um hvar eða við 

hvaða aðstæður framangreind mannvirkjagerð er heimil eða óheimil og aðrar 

skipulagsforsendur fyrir gerð deiliskipulags eða veitingu leyfa til framkvæmda.  

l.  Varúðarsvæði og náttúruvá.  

Náttúruvá og önnur hætta fyrir heilsu og öryggi almennings svo sem vegna mengandi 

atvinnustarfsemi. Helstu einkenni náttúruvár, þ.m.t. ofanflóð, flóð frá sjó, ám og 

vötnum, jarðskjálftar og eldvirkni. Eðli hættu eða mengunar sem starfsemi getur valdið, 

svo sem frá álverum, vindrafstöðvum og olíubirgðastöðvum. Taka skal fullt tillit til 

hættumats við alla skipulagsgerð, t.d. vegna ofanflóða. Takmarkanir og reglur sem gilda 

um landnotkun og mannvirkjagerð. Svæði sem eru í hættu vegna hækkandi sjávarstöðu.  

m.  Veitur og fjarskipti.  

Þegar byggð og fyrirhuguð stofnkerfi vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu, fjarskipta og 

fráveitu og helgunarsvæði þeirra, ofan jarðar og neðan. Með stofnkerfi í reglugerð 

þessari er átt við flutningskerfi frá upptökum að dreifikerfi.  

n.  Verndar- og orkunýtingaráætlun.  

Hvernig skipulagið hefur verið samræmt gildandi verndar- og orkunýtingaráætlun, sbr. 

lög um verndar- og orkunýtingaráætlun. Svæði sem sveitarstjórn hefur samþykkt að 

fresta ákvörðun um landnotkun samkvæmt verndar- og orkunýtingaráætlun. Hér er átt 

við svæði sem tilkynnt hafa verið til Skipulagsstofnunar innan árs frá samþykkt verndar- 

og orkunýtingaráætlunar. Um svæði þar sem ákvörðun er frestað fer eins og um svæði í 

biðflokki. Svæði í verndarflokki skal skilgreina sem önnur náttúruvernd og svæði í 

biðflokki sem varúðarsvæði þar til fyrir liggur ákvörðun um virkjunarkosti í biðflokki í 

verndar- og orkunýtingaráætlun. Setja skal stefnu um orkunýtingu á svæðum í 

orkunýtingarflokki og skilgreina sem iðnaðarsvæði.  
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o.  Vernd vatns, náttúru- og menningarminja.  

Vernd náttúru- og menningarminja, þ.m.t. friðlýstar náttúruminjar, friðaðar og friðlýstar 

menningarminjar, hverfisvernd, vatnsvernd og önnur vernd, sbr. takmarkanir á 

landnotkun í 6.3. gr. Vatnsból, verndarsvæði þeirra og aðrar varnir gegn mengun vatns, 

sbr. einnig vatna- áætlun. Ástæða verndar og reglur um umgengni, mannvirkjagerð og 

landnotkun á einstökum verndarsvæðum. Stefna um hverfisvernd og skipulagsforsendur 

fyrir gerð deiliskipulags. Svæði sem njóta verndar í samræmi við vatnaáætlun eða 

ákvæði reglugerða er varða vatnsvernd og mengun vatns. Skráning fornleifa, húsa og 

mannvirkja skal fara fram áður en gengið er frá aðalskipulagi eða deiliskipulagi, sbr. lög 

um menningarminjar.  

p.  Verslun og önnur þjónusta.  

Þróun miðbæjarstarfsemi, nærþjónustu og annarrar verslunar- og þjónustustarfsemi, 

þ.m.t. skóla, menningarstarfsemi og ferðamannaþjónustu og megináhrifaþætti á 

miðbæjarstarfsemi. Helstu einkenni einstakra þjónustukjarna, dreifingu þeirra og 

samspil. Stefna um hvar og hvernig þörfum fyrir verslun og aðra þjónustu verður mætt. 

Yfirbragð byggðar og aðrar skipulagsforsendur sem þörf er á fyrir gerð deiliskipulags.  

q.  Þéttbýli.  

Þróun þéttbýlis, helstu einkenni einstakra þéttbýlisstaða, samspili þeirra og 

hlutverkaskiptingu. Ástæður þess að staðir sem eru undir skilgreindum 

stærðarviðmiðum eru skilgreindir sem þéttbýli, samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar. 

Stefna um þróun þéttbýlis og búsetumynstur.  

Að auki getur sveitarstjórn sett fram stefnu í aðalskipulagi um önnur málefni sem varða þróun 

sveitarfélagsins. 

 

4.4. gr. 

Umhverfismat við gerð aðalskipulags. 

4.4.1. gr. 

Umhverfismat. 

Í umhverfismati aðalskipulags skulu eftirfarandi meginatriði koma fram:  

a.  lýsing og samanburður á kostum sem til greina koma um þróun byggðar, staðsetningu 

og útfærslu hennar og einstakra framkvæmda, m.t.t. áhrifa á umhverfið, svo sem með 

tilliti til sérkenna einstakra svæða og/eða verndargildis. Þetta getur t.d. átt við um tegund 

landnotkunar, þéttleika byggðar eða stefnu um samgöngur,  

b. hvernig tryggt er að tillagan í heild, einstök markmið hennar og framfylgd valdi sem 

minnstum neikvæðum umhverfisáhrifum. Við mótun tillögu skal tekið tillit til 

umhverfissjónarmiða og þess gætt að einstök markmið hennar samræmist 

meginmarkmiðum skipulagstillögunnar og markmiðum reglugerðar þessarar,  

c.  hvort setja þurfi í aðalskipulagi skilyrði fyrir deiliskipulagsgerð og framkvæmdum á 

síðari stigum, til að koma í veg fyrir neikvæð áhrif á umhverfið.  

Að öðru leyti gilda lög um umhverfismat áætlana falli gerð aðalskipulags og breyting á 

því undir ákvæði þeirra laga.  

Ef óvissa er um áhrif á umhverfið, eða mat á áhrifum kallar á frekari rannsóknir og 

nánari athugun á síðari stigum, svo sem við gerð deiliskipulags og/eða mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda, skal gerð grein fyrir því í aðalskipulagstillögunni.  
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Geri aðalskipulagstillaga ráð fyrir framkvæmdum sem falla undir lög nr. 106/2000 um 

mat á umhverfisáhrifum, skal gerð grein fyrir þeim í skipulagstillögunni. 

 

4.5. gr. 

Framsetning aðalskipulags. 

4.5.1. gr. 

Almennt. 

Aðalskipulag skal sett fram í skipulagsgreinargerð og á skipulagsuppdrætti og eftir 

atvikum á þemauppdráttum. Í heiti skipulagsáætlunar skal koma fram nafn sveitarfélagsins og 

til hvaða skipulagstímabils áætlunin tekur. Skipulagsstofnun getur krafist þess að 

skipulagsgögn séu greinilega merkt með einkvæmu skipulagsnúmeri sem stofnunin úthlutar. Í 

skipulagstillögum skal koma fram hvenær þær eru auglýstar. Á auglýsingartíma þarf að koma 

skýrt fram í skipulagsgögnum að um tillögu sé að ræða. Í skipulagsgögnum skal auðkenna og 

gera grein fyrir þegar byggðum og fyrirhuguðum landnotkunarreitum, innan sem utan þéttbýlis, 

stærð þeirra, þéttleika, umfangi starfsemi, helstu mannvirkjum og einkennum landnotkunar. 

Jafnframt þarf að gera grein fyrir tengslum landnotkunarreita við veitur og samgöngur, samspili 

landnotkunarreita, svo sem samspili verslunarog þjónustusvæða og tengslum íbúðarbyggðar við 

nærþjónustu, útivist og atvinnusvæði. Gera þarf grein fyrir hugsanlegum áhrifum landnotkunar 

á landnotkun aðliggjandi svæða svo sem vegna lyktar, hávaða, óþrifnaðar, mengunar eða hættu 

fyrir heilsu og öryggi almennings. Áhersla skal lögð á að áfangaskipta og áfangaraða 

uppbyggingarsvæðum.  

Samþykkt og staðfesting skipulagsáætlunar nær til rökstuddrar stefnumörkunar í 

greinargerð og til skipulagsuppdrátta. Lýsing aðstæðna og forsendna í skipulagsgreinargerð 

telst ekki hluti sam- þykktrar og staðfestrar stefnu. Fyrirmæli, skilyrði og ábendingar í 

umsögnum og fylgiskjölum þarf að taka upp í skilmálum eigi þau að vera bindandi fyrir 

framkvæmd skipulagsins. 

 

4.5.2. gr. 

Skipulagsgreinargerð. 

Skipulagsgreinargerð skal lýsa rökstuddri stefnu sveitarstjórnar um landnotkun, 

byggðarþróun, byggðamynstur, samgöngu- og þjónustukerfi og umhverfismál í sveitarfélaginu 

ásamt umhverfismati aðalskipulagsins ef við á.  

Í skipulagsgreinargerð skal greina frá hlutverki skipulagsáætlunarinnar, 

skipulagsferlinu, samráði, kynningum og öðru sem þurfa þykir.  

Stefnan skal byggð á skýrum forsendum og skulu þær koma fram í skipulagsgreinargerð. 

 

4.5.3. gr. 

Skipulagsuppdrættir. 

Á skipulagsuppdrætti skal auðkenna og sýna staðbundnar ákvarðanir um landnotkun, 

vernd og aðrar takmarkanir á landnotkun og samgöngu- og þjónustukerfi.  

Svæði í náttúruminjaskrá og í náttúruverndaráætlun, sem ekki hefur verið tekin 

ákvörðun um að friðlýsa eða setja hverfisvernd um, skal gera grein fyrir á þemauppdrætti.  
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Hættumatslínur vegna ofanflóða skulu sýndar á uppdrætti, sbr. reglugerð um hættumat 

vegna ofanflóða og flokkun og nýtingu hættusvæða, með síðari breytingum. Ef varnarvirki eru 

ekki risin, en fyrir liggur staðfest hættumat, skal sýna bæði hættusvæði með og án varna.  

Afmarka skal svæði sem varúðarsvæði þar sem takmarkanir gilda vegna hættu fyrir 

heilsu og öryggi manna. Sama á við um svæði þar sem gilda ákvæði um biðflokk skv. lögum 

um verndar- og orkunýtingaráætlun.  

Á aðalskipulagsuppdráttum skal sýna heildarmynd af landnotkun sveitarfélagsins og 

velja til þess mælikvarða sem sýnir sveitarfélagið allt en um leið með nægilegri nákvæmni. 

Uppdrættir skulu að jafnaði vera í mælikvarða 1:20.000 til 1:50.000.  

Heimilt er að sýna mjög stór landsvæði með einsleitri landnotkun í mælikvarða, allt að 

1:100.000. Þar sem tilgreina þarf landnotkun með nákvæmari hætti, t.d. í þéttbýli, skal 

mælikvarði vera 1:5.000 til 1:20.000.  

Þéttbýlisuppdráttur skal ná yfir alla byggð á viðkomandi þéttbýlisstað ásamt því svæði 

umhverfis sem nauðsynlegt þykir til að gera grein fyrir tengslum núverandi og fyrirhugaðrar 

landnotkunar innan og utan þéttbýlismarkanna. Mörk þéttbýlis skulu sýnd á 

þéttbýlisuppdrættinum með rauðri brotalínu, sbr. 7.4.3. gr.  

Á sveitarfélagsuppdrætti skal afmarka það svæði sem skipulagsmörk þéttbýlisuppdráttar 

nær til með svartri brotalínu, sbr. 7.4.3. gr. Skýrt þarf að vera á hvorum uppdrættinum 

staðbundin ákvörðun um landnotkun er fram sett. Að öðru leyti skulu skipulagsuppdrættir 

aðalskipulags vera í samræmi við ákvæði 7. kafla. 

 

4.6. gr. 

Kynning og auglýsing aðalskipulagstillögu. 

4.6.1. gr. 

Kynning aðalskipulagstillögu á vinnslustigi. 

Áður en tillaga að aðalskipulagi er tekin til afgreiðslu í sveitarstjórn skal tillagan, 

forsendur hennar og umhverfismat, þegar við á, kynnt íbúum sveitarfélagsins og öðrum 

hagsmunaaðilum á almennum fundi eða á annan fullnægjandi hátt. Opið hús, þar sem tillagan 

liggur frammi og hægt er að fá svör við spurningum og koma á framfæri ábendingum, getur 

talist fullnægjandi. Skal kynningin auglýst með áberandi hætti, svo sem með auglýsingu í 

svæðisbundnum fréttamiðli og/eða með dreifibréfi. Ef tillagan varðar hagsmunaaðila utan 

sveitarfélagsins þarf að birta auglýsingu um kynninguna í blaði sem dreift er á landsvísu og/eða 

í útvarpi, sjónvarpi eða á annan fullnægjandi hátt.  

Einnig skal tillagan kynnt sveitarstjórnum aðliggjandi sveitarfélaga og 

svæðisskipulagsnefnd á svæðum þar sem starfandi er slík nefnd. Tillagan skal jafnframt kynnt 

öðrum sveitarfélögum sem kunna að eiga hagsmuna að gæta vegna skipulagsins. Tillagan skal 

kynnt utanríkisráðuneytinu vegna varnar- og öryggissvæða og skipulagsnefnd 

Keflavíkurflugvallar, þegar það á við. Sveitarstjórn skal gefa framangreindum aðilum 

hæfilegan tímafrest til að gera athugasemdir. Hafi athugasemdir ekki borist innan þess 

tímafrests þarf sveitarstjórn ekki að bíða með að samþykkja tillöguna til auglýsingar.  

Að lokinni kynningu skal aðalskipulagstillagan lögð fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. 
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4.6.2. gr. 

Athugun Skipulagsstofnunar. 

Sveitarstjórn skal að lokinni umfjöllun sinni senda Skipulagsstofnun tillöguna til 

athugunar. Umhverfisskýrsla skal fylgja tillögunni, ef við á. Hafi Skipulagsstofnun ekki gert 

athugasemdir innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni skal tillagan auglýst óbreytt, 

sbr. 4.6.3. gr. Telji Skipulagsstofnun að tillagan fullnægi ekki settum kröfum um aðalskipulag 

skal hún leita samkomulags við sveitarstjórn um breytingar. Athugasemdir Skipulagsstofnunar 

skulu teknar til umfjöllunar í sveitarstjórn. Það á þó ekki við um lagfæringar á gögnum sem 

ekki fela í sér efnislegar breytingar. Náist ekki samkomulag er sveitarstjórn engu að síður 

heimilt að auglýsa tillöguna en athugasemdir Skipulagsstofnunar skulu þá jafnframt auglýstar 

og liggja frammi með tillögunni. 

 

4.6.3. gr. 

Auglýsing aðalskipulagstillögu. 

Sveitarstjórn skal auglýsa tillögu að aðalskipulagi með áberandi hætti, svo sem í 

dagblaði sem gefið er út á landsvísu. Auglýsa skal tillöguna innan sveitarfélagsins í 

svæðisbundnum fréttamiðlum sem þar eru helstir. Tillagan skal einnig auglýst í 

Lögbirtingablaðinu. Tillagan skal liggja frammi hjá Skipulagsstofnun og á skrifstofu 

hlutaðeigandi sveitarfélags eða á öðrum opinberum stað og vera auk þess aðgengileg á netinu.  

Í auglýsingu skal tilgreina hvar tillagan er til sýnis og hve lengi og skal sá tími ekki vera 

skemmri en athugasemdafrestur. Í auglýsingu skal koma fram hvenær sveitarstjórn samþykkti 

að auglýsa aðalskipulagstillöguna, til hvaða svæðis hún tekur og helstu efnisatriði. Ef 

umhverfisskýrsla fylgir tillögunni þarf það að koma fram í auglýsingu. Í auglýsingu skal 

hverjum þeim aðila sem telur sig eiga hagsmuna að gæta gefinn kostur á að gera athugasemdir 

við tillöguna innan ákveðins frests sem eigi skal vera skemmri en sex vikur frá birtingu 

auglýsingar. Tekið skal fram hvert skila skuli athugasemdum og að athugasemdir skuli vera 

skriflegar. 

 

4.7. gr. 

Afgreiðsla aðalskipulags. 

4.7.1. gr. 

Samþykkt aðalskipulags. 

Þegar frestur til athugasemda er liðinn skal sveitarstjórn fjalla um tillöguna á nýjan leik 

að undangenginni umfjöllun skipulagsnefndar. Í þeirri umfjöllun skal taka afstöðu til 

athugasemda sem borist hafa og þess hvort gera skuli breytingar á tillögunni. Í umsögn 

sveitarstjórnar um athugasemdir skal koma fram rökstuðningur fyrir endanlegri afgreiðslu 

aðalskipulagsins að teknu tilliti til athugasemda og niðurstöðu umhverfismats.  

Ákveði sveitarstjórn að breyta tillögu að aðalskipulagi í grundvallaratriðum skal hin 

breytta tillaga auglýst á nýjan leik. Með grundvallaratriðum er átt við að breyting tillögunnar 

felur í sér veruleg frávik frá þeirri stefnu sem sett er fram í auglýstri tillögu eða að breyting 

tillögunnar samræmist ekki þeim forsendum sem auglýsta tillagan byggir á.  

Þegar sveitarstjórn hefur samþykkt tillögu að aðalskipulagi skal sveitarstjórn senda 

Skipulagsstofnun tillöguna, ásamt athugasemdum og umsögn sveitarstjórnar um þær, innan tólf 

vikna frá því að frestur til að gera athugasemdir rann út.  
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Jafnframt skal senda þeim aðilum er athugasemdir gerðu afgreiðslu og umsögn 

sveitarstjórnar um athugasemdir. Hafi borist athugasemdir, þ.m.t. frá umsagnaraðilum, skal 

auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. Sama á við ef gerðar eru breytingar á tillögunni við 

samþykkt hennar eða ef fallið er frá að láta staðfesta breytinguna. Í auglýsingu skal koma fram 

hvort sveitarstjórn hafi samþykkt skipulagstillögu, með eða án breytinga og hvar hægt sé að 

nálgast athugasemdir gerðar við tillöguna og umsagnir sveitarstjórnar um þær.  

Stefna aðalskipulags er bindandi við gerð deiliskipulags og útgáfu byggingar- og 

framkvæmdaleyfa. 

 

4.7.2. gr. 

Staðfesting aðalskipulags. 

Skipulagsstofnun skal innan fjögurra vikna frá því að tillaga að aðalskipulagi barst henni 

staðfesta aðalskipulagstillöguna og auglýsa hana í B-deild Stjórnartíðinda. Aðalskipulag tekur 

gildi þegar það hefur verið samþykkt af sveitarstjórn, hlotið staðfestingu Skipulagsstofnunar og 

verið birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

Telji Skipulagsstofnun að form- eða efnisgallar séu á samþykktu aðalskipulagi getur 

Skipulagsstofnun gefið sveitarfélögum kost á að gera breytingar á aðalskipulagstillögunni. 

Fallist sveitarstjórn ekki á athugasemdir Skipulagsstofnunar skal hún gera stofnuninni 

rökstudda grein fyrir ástæðum þess. Fallist stofnunin á rökstuðning sveitarstjórnar staðfestir 

hún aðalskipulagið skv. 1. mgr. en sendir að öðrum kosti til afgreiðslu ráðherra, sbr. 4.7.3. gr.  

Skipulagsstofnun skal senda sveitarstjórn afrit af beiðni um auglýsingu í B-deild 

Stjórnartíðinda. 

 

4.7.3. gr. 

Staðfestingu aðalskipulags vísað til ráðherra. 

Telji Skipulagsstofnun að synja beri aðalskipulagi staðfestingar eða fresta staðfestingu 

þess að öllu leyti eða hluta skal hún senda tillögu um það til ráðherra innan fjögurra vikna frá 

því að henni barst tillaga að aðalskipulagi. Skal tillagan rökstudd með greinargerð þar sem fram 

skal koma hvort form- eða efnisgallar séu á afgreiðslu sveitarstjórnar eða gerð skipulagsins. 

Áður en ráðherra tekur ákvörðun skal hann leita umsagnar sveitarstjórnar.  

Þegar niðurstaða ráðherra felst í að fresta aðalskipulagi að hluta skulu gögnin lagfærð 

með því að auðkenna þau svæði á uppdrætti sem skipulagi er frestað á. Gerð skal grein fyrir 

ástæðum frestunarinnar í greinargerð. Þegar lagfærð skipulagsgögn hafa verið samþykkt í 

sveitarstjórn skulu þau send ráðherra til staðfestingar.  

Ráðherra synjar, frestar að öllu leyti eða að hluta eða staðfestir aðalskipulag skv. 1. mgr. 

innan sex vikna frá því að tillaga frá Skipulagsstofnun barst ráðuneytinu. Staðfest aðalskipulag 

skal auglýst í B-deild Stjórnartíðinda. Slíkt aðalskipulag tekur gildi þegar það hefur verið 

samþykkt af sveitarstjórn, hlotið staðfestingu ráðherra og verið birt í B-deild Stjórnartíðinda. 

 

4.7.4. gr. 

Frestun á gerð aðalskipulags. 

Sveitarstjórn er heimilt að fenginni umsögn Skipulagsstofnunar og með samþykki 

ráðherra að fresta í allt að fjögur ár í senn gerð aðalskipulagsáætlunar fyrir ákveðið landsvæði 

ef óvissa eða ágreiningur ríkir um atriði sem geta haft veruleg áhrif á framkvæmd skipulagsins. 
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4.7.5. gr. 

Nefnd vegna ágreinings um aðalskipulag. 

Takist sveitarstjórnum samliggjandi sveitarfélaga ekki að leysa ágreining um atriði sem 

samræma þarf í aðalskipulagi þeirra skal, að frumkvæði sveitarfélaganna eða 

Skipulagsstofnunar, sérstakri nefnd falið að gera tillögu að skipulagi sem er sameiginlegt fyrir 

þessi sveitarfélög að því er ágreiningsatriðin varðar.  

Sveitarstjórnir þær sem hlut eiga að máli skulu hver um sig skipa tvo menn í nefndina, 

en Skipulagsstofnun einn mann og skal hann vera formaður hennar. Skipulagsstofnun skal 

aðstoða nefndina eftir þörfum.  

Komist nefndin að sameiginlegri niðurstöðu skulu sveitarstjórnir sem hlut eiga að máli 

hver um sig auglýsa tillögu nefndarinnar að aðalskipulagi í samræmi við 4.6. gr. og 4.7. gr.  

Takist nefndinni ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu getur hún eða meirihluti 

hennar vísað málinu til úrskurðar ráðherra og skal þá greinargerð nefndarinnar fylgja. 

Aðalskipulag hlutað- eigandi sveitarfélaga skal samræmt úrskurði ráðherra. 

 

4.8. gr. 

Breytingar á aðalskipulagi. 

4.8.1. gr. 

Endurskoðun aðalskipulags. 

Að loknum sveitarstjórnarkosningum metur sveitarstjórn hvort ástæða sé til að 

endurskoða aðalskipulagið. Skal sú ákvörðun m.a. taka mið af því hvort landsskipulagsstefna 

kalli á endurskoðun aðalskipulagsins. Endurskoðun felur m.a. í sér að stefna og ákvæði gildandi 

aðalskipulags er skoðuð heildstætt, svo sem vegna breyttra forsendna. 

Ennfremur skal sveitarstjórn taka tillit til þess hvort forsendur, þ.m.t. efnahagsleg og 

samfélagsleg þróun, hafi breyst og hvort framfylgd aðalskipulagsins hafi gengið eftir eins og 

að var stefnt.  

Um málsmeðferð á endurskoðaðri áætlun fer sem um gerð nýs aðalskipulags sé að ræða. 

Ef niðurstaða sveitarstjórnar er að aðalskipulagið þarfnist ekki endurskoðunar heldur það gildi 

sínu. Tilkynna skal Skipulagsstofnun um þá niðurstöðu innan 6 mánaða frá 

sveitarstjórnarkosningum. 

 

4.8.2. gr. 

Breyting á aðalskipulagi. 

Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingu á gildandi aðalskipulagi og fer þá um 

málsmeðferð eins og um gerð aðalskipulags sé að ræða. 

 

4.8.3. gr. 

Óveruleg breyting á aðalskipulagi. 

Nú telur sveitarstjórn að gera þurfi breytingar á gildandi aðalskipulagi sem séu það 

óverulegar að ekki sé talin ástæða til meðferðar skv. 4.8.2. gr. og skal þá sveitarstjórn senda 

rökstudda tillögu um breytinguna til Skipulagsstofnunar. Niðurstaða sveitarstjórnar skal 

auglýst. Við mat á því hvort breyting á aðalskipulagi geti talist óveruleg skal taka mið af því 

hvort hún hafi verulegar breytingar á landnotkun í för með sér eða sé líkleg til að hafa mikil 

áhrif á einstaka aðila eða hafa áhrif á stór svæði. Fallist Skipulagsstofnun á tillögu 
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sveitarstjórnar skal hún staðfesta tillöguna innan fjögurra vikna frá því að tillagan barst henni 

og auglýsa hana í B-deild Stjórnartíðinda. Fallist Skipulagsstofnun ekki á að um óverulega 

breytingu sé að ræða skal hún tilkynna sveitarstjórn um það og fer þá um málsmeðferð eins og 

um gerð aðalskipulags sé að ræða. 

 

4.8.4. gr. 

Framsetning breytinga. 

Í gögnum vegna breytinga á aðalskipulagi, þarf að koma fram til hvaða svæðis breyting 

tekur. Gera þarf grein fyrir, í máli og myndum, í hverju breyting felst. Sýna þarf viðkomandi 

reit annars vegar með gildandi landnotkun og hins vegar með landnotkun eins og hún er 

fyrirhuguð samkvæmt breytingartillögu.  

Að öðru leyti fer um gögn vegna breytinga á skipulagsáætlunum samkvæmt 4.3. gr. og 

7. kafla eftir því sem við getur átt. 

 

4.9. gr. 

Rammahluti aðalskipulags. 

Rammahluti aðalskipulags er nánari útfærsla á stefnu aðalskipulags og ekki sérstök 

skipulags- áætlun.  

Heimilt er að útfæra nánar stefnu aðalskipulags fyrir afmarkað svæði í rammahluta 

aðalskipulags í þeim tilgangi að gefa ítarlegri leiðsögn fyrir mótun deiliskipulags, þ.m.t. 

skiptingu svæðisins í deiliskipulagsreiti og áfangaskiptingu þeirra.  

Viðfangsefni rammahluta eru þau sömu og í aðalskipulagi eftir því sem við getur átt 

fyrir það svæði sem rammahlutinn nær til en með nákvæmari ákvæðum svo sem um landnotkun, 

meginþætti þjónustukjarna, gerð húsnæðis, skiptingu á milli mismunandi tegunda íbúða, 

yfirbragð byggðar, umferðarskipulag og fyrirkomulag almenningsrýma, blöndun íbúða og 

annarrar landnotkunar. Gera þarf grein fyrir því hvort gerð rammahluta og breytingar á honum, 

hafi áhrif utan þess svæðis sem hann tekur til, svo sem á samgöngur, veitur og landnotkun.  

Um rammahluta gildir sama málsmeðferð og um aðalskipulag, þ.m.t. breytingar á 

rammahluta. 
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Viðauki 3 – Útdráttur leiðbeiningarits sem Skipulagsstofnun vann 

árið 2003 um ferli og aðferðir við aðalskipulagsgerð 

Árið 2003 gaf Skipulagsstofnun út ítarlegt leiðbeiningarit sem ber heitið Leiðbeiningar um gerð 

aðalskipulags – ferli og aðferðir. Tilgangurinn með útgáfu þess var að gera grein fyrir ákvæðum 

skipulags- og byggingarlaga og skipulagsreglugerðar um aðalskipulagsgerð og þar með 

leiðbeina sveitarfélögum eða öðrum þeim er vinna að aðalskipulagsgerð um útfærslu þess 

(Matthildur Kr. Elmarsdóttir & Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 2003). Það var gert með því að 

setja fram tillögur um fimm grundvallarþætti aðalskipulagsins, þ.e. hvað kemur fram í því og 

hvernig er unnið að því. Þessir þætti eru: vinnuferli við gerð aðalskipulags; aðferðir við 

greiningu forsendna; mörkun stefnu; kynning og samráð við gerð aðalskipulags auk þess að 

setja fram tillögur við umhverfismat aðalskipulagstillögu (Matthildur Kr. Elmarsdóttir & Ásdís 

Hlökk Theodórsdóttir, 2003). 

 

Hins vegar er það svo að meiri hluti aðalskipulagsáætlananna sem farið var yfir í rannsókninni 

voru unnar á því tímabili sem leiðbeiningaritið var gott og gilt og þar af leiðandi verður í grófum 

dráttum farið yfir það leiðbeiningarit, með þeim fyrirvara að það er úrelt í dag og gildir ekki 

fyrir aðalskipulagsáætlanir sem fengu staðfestingu eftir að skipulagslög nr. 123/2010 tóku gildi. 

 

Samkvæmt fyrrnefndu leiðbeiningariti er áherslum við aðalskipulagsgerð skipt í eftirfarandi 

fimm hluta: 

1. Verkáætlun 

Til að geta fengið skýra mynd af því hvernig staðið verður að aðalskipulagsgerðinni er 

mikilvægt að vinna verkáætlun strax í upphafi og er það hlutverk skipulagsnefndar, 

sveitarstjórnar og skipulagsráðgjafa að gera það. Með þessu er verið að gera vinnubrögð 

markvissari og ferlið opnara. Í verkáætluninni ættu eftirfarandi þættir að koma fram:  

- Lýsing á hlutverki aðalskipulagsins, helstu markmiðum þess og umfangi,  

- Lýsing á frumforsendum,  

- Hvernig skipulagsferlinu verður háttað,  

- Hvaða aðferðum verður beitt, 

- Hverjar helstu tímasetningar eru.  

Með þessu móti verður heildarmyndin skýrari og auðvelt er að átta sig á hvar í ferlinu 

aðalskipulagsgerðin er stödd.  
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Mynd 20. Skipulagsferlið - áfangar og verkþættir (Matthildur Kr. Elmarsdóttir og Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 

2003). 
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Einnig er í leiðbeiningaritinu talað um hvað áfangaskipting er mikilvæg í skipulagsferlinu, þar 

sem vinnunni er skipt upp á áfanga og er síðan hverjum og einum áfanga skipt upp í hina 

ýmsu verkþætti svo sem tillögugerð, kynningu og samráð, umhverfismat eða ákvarðanatöku 

en það eru þættir sem þarf að fást við með einum eða öðrum hætti á öllum stigum 

skipulagsferlisins. Samhliða þeirri vinnu er talið mikilvægt að vinna áfangaskýrslur til að auka 

gegnsæi þannig að allt er aðgengilegt þeim er vilja kynna sér skipulagsgerðina, en þar ætti 

meðal annars að koma fram forsendur, valkostir og tillögur fyrir hvern áfanga (sjá nánar mynd 

4). 

2. Stefnumörkun 

Stefnumörkun er í raun áætlun um framtíðina og er ekki einungis mikilvægt að vera með skýra 

framtíðarsýn heldur þarf að skilgreina hvernig hægt er að ná henni, því er nauðsynlegt að vinna 

að framfylgd aðalskipulagsins þegar það hefur tekið gildi og þarf það því að vera í stöðugri 

vinnslu og útfærslu. Stefna aðalskipulags er sett fram bæði í greinargerð og á 

skipulagsuppdrætti. Stefna er sett fram með markmiðum og er hægt að skipta þeim niður í 

framtíðarsýn, meginmarkmið og markmið í einstökum málaflokkum, en þau síðastnefndu ber 

að útfæra nánar með því að skilgreina hvaða leiðir verða farnar til að ná þeim, þau leggja línur 

fyrir fjárhagsáætlanir og framkvæmda- og verkefnaáætlanir og setja þannig ákveðinn ramma til 

að vinna eftir. 

Mikilvægt er að markmið séu rökstudd með augljósum tengslum við forsendur, 

innbyrðis samræmi eiga einnig að vera á milli meginmarkmiða, markmiða í einstökum 

málaflokkum og þeirra leiða sem farið er eftir til að ná þeim (sjá töflu 2). Stefnumið geta annað 

hvort verið bindandi eða leiðbeinandi, í aðalskipulagi gildir almennt að setja skuli alhliða 

binandi stefnu um landnotkun sem grundvöll fyrir deiliskipulags- og mannvirkjagerð. 

Leiðbeinandi stefnumið eru þau sem lýsa sjónarmiðum eða hugmyndum en ekki ber að fylgja. 

Nauðsynlegt er að gera skýran greinarmun þar á milli. 

3. Umhverfisvernd 

Hvað varðar umhverfisvernd í aðalskipulagi er lögð áhersla á sjálfbæra þróun og staðardagskrá 

21. En sjálfbær þróun varðar lífsskilyrði núlifandi og komandi kynslóða, dreifingu lífs- og 

umhverfisgæða, verndun umhverfisins og stjórnun auðlinda. Staðardagskrá 21 er 

aðgerðaáætlun heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um mál sem tengjast sjálfbærri þróun og 

leggur hún skyldur á einstök lönd og þar með sveitarfélög innan þeirra að taka þátt í að leysa úr 

staðbundnum og hnattrænum umhverfismálum. Samkvæmt henni skal ganga út frá fimm 

megináherslum sem skulu vera ráðandi við stefnumörkun og ákvarðanatöku um þróun byggðar 
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og samfélags í átt að sjálfbærri þróun, þessar áherslur eru; heildarsýn og þverfagleg nálgun, virk 

þátttaka íbúa, vistkerfisnálgun, hnattræn sýn og langtímasýn. 

4. Umhverfismat 

Í umfjöllun um umhverfismat er farið yfir umhverfismat áætlana og mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda, þar er um að ræða annars vegar mat á áætlanastigi og hins vegar mat á 

framkvæmdastigi. Með gerð umhverfismats við áætlanagerð er verið að tryggja að tekið sé tillit 

til sjónarmiða um umhverfisvernd og sjálfbæra þróun, það er gert með því að leggja mat á áhrif 

einstakra stefnumiða og áætlaðra framkvæmda á umhverfið, og er með umhverfi átt við 

náttúrufar, félagslega og hagræna þætti. 

5. Kynning og samráð 

Kynning skipulagshugmynda- og tillagna og samráð við hagsmunaaðila er einstaklega 

mikilvægur þáttur í skipulagsvinnunni. Auglýsa þarf kynningu vel og hafa hana vandaða svo 

hún nái til allra sem hafa hagsmuni að gæta. Samráð er einnig nauðsynlegt til að leita upplýsinga 

og hugmynda og koma í veg fyrir hugsanlega hagsmunaárekstra. Einnig stuðlar virkt samráð 

að auknum skilningi og stuðningi almennings, atvinnulífs og félaga- og hagsmunasamtaka við 

stefnu sveitarstjórnar, en með því aukast líkurnar á því að henni verði fylgt eftir. 

 Þá er farið yfir þær aðferðir sem hægt er notast við til að koma upplýsingum áleiðis og 

ná til almennings og er það sérstaklega tekið fram að nauðsynlegt er að nota fleiri en eina aðferð 

þar sem ná þarf til margra og ólíkra aðila. Meta þarf hverju sinni hvaða aðferðir er best að nota 

því sömu aðferðir henta ekki alls staðar, til að átta sig á hvaða aðferðir henta best hverju sinni 

er mikilvægt að þeir sem vinna að skipulagsgerð geri sér grein fyrir einkennum 

skipulagssvæðisins og þar með hverjir helstu hagsmunaaðilar eru. Þær aðferðir sem er 

sérstaklega farið yfir eru: dreifibréf, fjölmiðlar, netið, sýningar, kynningar- og samráðsfundir, 

opið hús, heimsóknir á heimili, spurningakannanir og vinnuhópar og ráðgjafanefndir. 
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Viðauki 4 – Gátlistinn úr Urban Land Use Planning á ensku 

 

Plan-Quality Evaluation Protocol 

INTERNAL PLAN-QUALITY CRITERIA (1-4) 

1. ISSUES AND VISION STATEMENT 

Coding Categories 

2 = Identified, detailed 

1 = Identified, vague 

0 = Not identified 

1.1 Is there a preliminary assessment of major trends and impacts of forecasted 

change during future planning period? 

1.2 Is there a description of the community‘s major opportunities and threats for   

desirable development? 

1.3 Is there a review of the problems and issues currently or potentially facing local   

government? 

1.4 Is there a vision statement that identifies in words on over all-image of what 

the community wants to be and looks like? 

 

MAXIMUM SCORE: 8 

SUBTOTAL 

 

2. FACT BASE 

Coding Categories 

2 = Identified, clear, relevant 

1 = Identified, vague 

0 = Not identified 

A. Description and Analysis of Key Features of Local Planning Jurisdiction 

2A.1 Present and future population and economy 

2A.2 Existing land use, future land use needs, and current land supply for the  

         future 

2A.3 Existing (and future needs for) community facilities and infrastructure   

         that serve community’s population and economy 

2A.4 State of natural environment, which represents valuable and vulnerable  

         resources and physical constraints to land use 
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                MAXIMUM SCORE: 8 

              SUBTOTAL 

 

B. Techniques Used to Clearly Identify and Explain Facts 

2B.1 Are maps included that display information that is clear, relevant, and   

             comprehensible? 

2B.2 Are tables that aggregate data relevant and meaningful to the planning   

         area under study? 

2B.3 Are facts used to support reasoning of explanations for issues? 

2B.4 Are facts used to support reasoning of explanations for policy directions? 

2B.5 Are methods used for deriving facts cited? 

2B.6 Are data sources cited? 

2B.7 Are baseline spatial data and inventories adequate? 

2B.8 Are official projections critically scrutinized and validated? 

2B.9 Are projections clearly tied to plan‘s policies? 

 

               MAXIMUM SCORE: 18 

                   SUBTOTAL 

 

3. GOAL AND POLICY FRAMEWORK 

Coding Categories 

2 = Most 

1 = Some 

0 = None 

3.1 Are goals clearly stated? 

3.2 Are policies internally consistent with goals wherein each policy is clearly tied     

            to a specific goal (or goals)? 

3.3 Are policies tied to a specific action and/or development-management tools     

            (e.g., vague policy – reduce flood risk vs. detailed policy – reduce development   

            densities in floodplain)? 

3.4 Are policies mandatory (with words like shall, will, require, must) as opposed    

            to suggestive (with words like consider, should, may)? 

 

            MAXIMUM SCORE: 8 
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                        SUBTOTAL 

 

4. PLAN PROPOSALS 

Coding Categories 

2 = Identified, clear 

1 = Identified, vague 

0 = Not identified 

A. Spatial Design 

4A.1 Does plan have a future land use map? 

4A.2 Are land use areas related to transportation proposals? 

4A.3 Are land use areas related to water and sewer proposals? 

4A.4 Are land use areas sized to accommodate future growth? 

4A.5 Are proposed locations of land uses tied to suitability of landscape   

         features? 

 

                                MAXIMUM SCORE: 10 

                                SUBTOTAL 

 

Coding Categories 

2 = Most 

1 = Some 

0 = None 

 

B. Implementation: 

4B.1 Are actions for implementing plans clearly identified? 

4B.2 Are the actions for implementing plans prioritized? 

4B.3 Are timelines for implementation identified? 

4B.4 Are organizations with responsibility to implement policies identified? 

4B.5 Are sources of funding to implement the plan identified? 

4B.6 Is there a timetable for updating the plan? 

 

         MAXIMUM SCORE: 12 

         SUBTOTAL 
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C. Monitoring: 

4C.1 Are goals quantified based on measurable objectives (e.g., 60 percent of    

         all residents within ¼ mile of transit service)? 

4C.2 Are indicators of each objective included (e.g., annual percentage of    

         residents within ¼ mile of transit service)? 

4C.3 Are organizations identified that are responsible for monitoring and/or   

         providing data for indicators? 

4C.4 Is there a timetable for updating the plan based, in part, on results of  

         monitoring changing conditions? 

 

                   MAXIMUM SCORE: 8 

                 SUBTOTAL 

 

 

EXTERNAL PLAN QUALITY CRITERIA (5-8) 

5. ENCOURAGE OPPORTUNITIES TO USE PLAN 

Coding Categories 

2 = Identified, clear 

1 = Identified, vague 

0 = Not Identified 

5.1 Is the plan imaginative, offering compelling courses of action that inspire people to   

          act? 

5.2 Does the plan portray a clearly articulated, action-oriented agenda (i.e., prioritized   

            and flexible alternative courses of action that clearly identify overarching  

                  solutions)? 

5.3 Does the plan provide clear explanations of alternative courses of action that   

                  enhance community flexibility and adaptation in dealing with complex situations? 

5.4 Is the legal context that requires planning explained (e.g., meet federal/state  

                  mandates, identify top priority issues that need to be addressed to ensure legal    

                  defensibility)? 

5.5 Is the administrative authority for planning indicated (council or planning   

                  commission resolution, state law, federal requirements)? 

 

           MAXIMUM SCORE: 10 



173 

 

                  SUBTOTAL 

 

6. CREATE CLEAR VIEWS AND UNDERSTANDING OF PLANS 

Coding Categories 

2 = Identified, clear, relevant 

1 = Identified, vague 

0 = Not Identified 

6.1 Is a detailed table of contents included (not just list of chapters)? 

6.2 Is a glossary of terms and definitions included? 

6.3 Is there an executive summary? 

6.4 Is there cross-referencing of issues, goals, objectives, and policies? 

6.5 Is plain English used (avoiding poor, ungrammatical, verbose, jargon-filled,   

                  unclear language)? 

6.6 Are clear illustrations used (e.g., diagrams, pictures)? 

6.7 Is spatial information clearly illustrated on maps? 

6.8 Are supporting documents included with the plan (videos, CD, GIS, Web site)? 

 

            MAXIMUM SCORE: 16 

                  SUBTOTAL 

 

7. ACCOUNT FOR INTERDEPENDENT ACTIONS IN PLAN SCOPE 

Coding Categories 

2 = Identified, clear 

1 = Identified, vague 

0 = Not Identified 

7.1 Are horizontal connections with other local plans and programs explained? 

7.2 Are vertical connections with regional or state policies and programs explained? 

7.3 Is a process for intergovernmental coordination explained for providing   

        infrastructure and services, protecting natural systems, and mitigating natural   

      hazards (flooding)? 

 

           MAXIMUM SCORE: 6 

        SUBTOTAL 
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8. PARTICIPATION OF ACTORS 

Coding Categories 

2 = Identified, clear, relevant 

1 = Identified, vague 

0 = Not Identified 

8.1 Are organizations and individuals that were involved in plan preparation   

            identified? 

8.2 Is there an explanation of why the organizations and individuals identified in the  

         plan were involved? 

8.3 Are the stakeholders who were involved representative of all groups that are  

           affected by the policies and implementation actions proposed? 

8.4 Is there an explanation of participation techniques that were used? 

8.5 Is there a clear explanation of how stakeholder involvement in plan is related to  

          prior planning activities? 

8.6 Is the plan‘s evolution described, including effects on citizens and private  

        stakeholder groups? 

8.7 Does the plan explain the support and involvement of key public agencies (public  

          works, economic development, parks)? 

8.8 Does the plan incorporate input from a broad spectrum of stakeholders? 

 

      MAXIMUM SCORE: 16 

      SUBTOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 

 

Viðauki 5 – Heimfærður gátlisti í heild sinni 
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Eins og sjá má eru engir einkunna flokkar inn á þessari töflu en þá má sjá bæði í 4. kafla og 

viðauka 4 hér á undan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


