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Útdráttur 

Innan Stjórnarráðs Íslands hefur verið bent á að það skorti á samhæfingu og samræmingu 

milli ráðuneyta við mótun stefna og áætlana, sem er viðamikill þáttur í starfsemi þeirra og 

birtist m.a. í málefnasviðsstefnum eins og samgönguáætlun og rammaáætlun. Til að tryggja 

skilvirka og samræmda stefnumótun og áætlanagerð um skipulag á landnotkun og nýtingu 

lands og auðlinda, er nauðsynlegt að horft sé til gildandi skipulagsstefna þegar unnið er að 

nýrri stefnumótun. Í rannsóknaverkefninu er gerð greining á málefnasviðsstefnum sem 

snerta skipulagsgerð og landnotkun beint, gert stöðumat á landupplýsingagögnum og þróuð 

aðferðafræði til að fá fram á myndrænan hátt, mögulega „árekstra“ milli ólíkra stefna um 

áætlaða notkun landsvæðis (nýting eða vernd) og metur hversu alvarlegir (samræmanlegir) 

árekstrarnir eru og hversu líklegt er að þeir valdi hagsmunaárekstrum og deilum í 

samfélaginu. Niðurstöðurnar gefa til kynna að aðferðafræði „árekstragreiningarinnar“ sé 

gagnleg við stefnumótun. Eins og var markmiðið, fékkst tölfræði yfir fjölda árekstra og 

aðferðin býður upp á nánari skoðun landsvæða og frekari greiningu. Stöðumatið bendir á 

hvernig fyrirliggjandi landupplýsingagögn eru notuð og hvar má bæta þau. Einnig er settar 

fram tillögur að hagnýtum aðgerðum. Með þessari aðferð er vonandi hægt að veita grunn 

fyrir umræður og upplýsta ákvarðanatöku meðan á stefnumótun stendur og áður en stefnan 

eða áætlunin er gefin út og kemst til framkvæmdar. Þannig er hægt að koma í veg fyrir 

árekstra og hugsanleg átök og deilur þegar verið er að gera nýjar stefnur og áætlanir. 

Abstract 

Within the Government of Iceland it has been indicated that there is a lack of co-ordination 

between ministries in the formulation of policies and plans, which is an extensive part of 

their activities and is reflected in e.g., major policies such as transportation plans and the 

master plan for nature protection and energy utilization. In order to ensure effective and 

coordinated policymaking and planning, for the planning of land use and the utilization of 

land and resources, it is necessary to consider the current planning policy and strategy when 

working on a new policy. This research project analyzes major public policies directly 

related to planning and land use, assesses the status of spatial information data and develops 

a methodology for presenting graphically the potential “collision” between the policies on 

planned use of land (utilization or protection), and assesses how serious (compatible) the 

collisions are and how likely they are to cause conflicts of interest and social conflicts. The 

results of the study indicate that the methodology of “conflict overlay analysis” functions as 

it should. As was the goal, statistics were obtained on the number of collisions and the 

method offers a way to closer inspection of the terrain and further analysis. The status 

assessment indicates where existing spatial data is currently used and how it can be 

improved. Proposals for practical measures are also suggested. Hopefully this method can 

provide a basis for discussion and informed decision-making during the planning process, 

and before the policy or plan is implemented. In this way, collisions and potential conflicts 

and disputes can be avoided then new policies and plans are being drawn up.
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1 

1 Inngangur 

Stefnumótun og áætlanagerð er viðamikill þáttur í starfsemi ráðuneytanna og birtist opinber 

stefna stjórnvalda með formlegum hætti meðal annars í lögum, reglugerðum, 

þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum, aðgerðaáætlunum og 

samningum (Stjórnarráð Íslands, 2021a). Segja má að ferli stefnugerðar feli í sér 

samþættingu á stefnumörkun stjórnmálanna og stefnumótun stjórnsýslunnar og kallast í 

almennu tali stefnumótun (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012a). 

Innan Stjórnarráðs Íslands hefur verið bent á að við mótun stefna og aðgerðaáætlana hafi 

vinnubrögðin verið að þróast í rétta átt, en að enn skorti á samhæfingu og samræmingu milli 

ráðuneyta og að nauðsynlegt sé að bæta innleiðingu og framkvæmd stefna og áætlana og 

styrkja eftirfylgni (Forsætisráðuneytið, 2020a). Ákveðin þáttaskil urðu í febrúar 2015 þegar 

stefnuráð innan Stjórnarráðsins var skipað með fulltrúum allra ráðuneyta en ráðið skal vinna 

náið með öðrum nefndum og starfshópum innan Stjórnarráðsins til að tryggja yfirsýn og 

samhæfingu þvert á ráðuneyti (Forsætisráðuneytið, 2014; Stjórnarráð Íslands, 2021b). Ráðið 

hefur hlutverk sem samhæfingar- og samráðsvettvangur til að efla og bæta getu til 

stefnumótunar, m.a. með því að móta viðmið fyrir stefnumótun og áætlanagerð innan 

Stjórnarráðsins, efla og samhæfa vinnubrögð ráðuneyta og leiðbeina varðandi samspil við 

fjármagn, lagafrumvörp og  þingsályktanir (Stjórnarráð Íslands, 2021b). Einnig jókst geta 

forsætisráðuneytisins til að móta víðtækar stefnur og áætlanir fyrir ríkisstjórnina með stofnun 

sérstakrar skrifstofu stefnumála í forsætisráðuneytinu árið 2018 (Pétur Berg Matthíasson, 

2019). Með innleiðingu laga um opinber fjármál nr. 123/2015 urðu önnur þáttaskil í 

stefnumótun hins opinbera, þar sem ráðuneytum var gert skylt að móta stefnu fyrir 

málaflokka á ábyrgð þess og gera árlega grein fyrir meginmarkmiðum og aðgerðum þannig 

að við samþykkt fjármálaáætlunar að vori liggi fyrir bæði stefna fyrir næstu ár og 

fjárlagagerð komandi árs (Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2020). Í mars 2020 var gefið út 

kynningarrit um samhæfingu stefna og áætlana samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis 

(Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020a) en þetta var í fyrsta sinn sem gefið var út 

rit af þessu tagi um samhæfingu áætlana í Stjórnarráðinu sem nær til allra verkefnasviða 

ráðuneytis í heild (Samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneytið, 2020b). 

Með samþykkt Alþingis í mars 2016 á landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 

2016a) er í fyrsta sinn sett fram heildstæð stefna á landsvísu um skipulagsmál og þannig 

mörkuð ákveðin tímamót í skipulagsmálum hér á landi (Skipulagsstofnun, 2016b). Stefnan 

er tilraun til að samþætta áætlanir á vegum stjórnvalda um samgöngur, byggðamál, 

náttúruvernd, orkunýtingu og aðra landnýtingu og gert er ráð fyrir að við mótun slíkra 

áætlana ríkisins sé horft til þeirra áherslna sem settar eru fram í landsskipulagsstefnu 

(Skipulagsstofnun, 2016b). Með landsskipulagsstefnu hefur verið lögð sífellt meiri áhersla 

á stafrænt skipulag (Skipulagsstofnun, 2014) sem felur í sér að skipulagstillögur verði 

mótaðar á samræmdu landupplýsingaformi og að gögnum sé skilað í miðlægan gagnagrunn 

til að fá heildaryfirsýn yfir skipulagsákvarðanir fyrir allt landið (Skipulagsstofnun, 2017a). 

Ljóst er að framundan er mikil vinna við upplýsingasöfnun, nýtingu á fyrirliggjandi gögnum 

og uppbyggingu gagnasafna um landnotkun og auðlindir á landupplýsingaformi. 



2 

1.1 Markmið rannsóknaverkefnis 

Til að tryggja skilvirka og samræmda stefnumótun og áætlanagerð um skipulag á landnotkun 

og nýtingu lands og auðlinda, er nauðsynlegt að horft sé til gildandi skipulagsstefna þegar 

unnið er að nýrri stefnumótun innan stjórnsýslunnar sem áætlar landnotkun og skipulagsgerð 

og ef ósamræmis gætir um fyrirhugaða landnotkun þá sé tekin upplýst umræða um þá 

stefnumörkun. Þannig geta tvær eða fleiri stefnur og/eða áætlanir, þar sem gert er ráð fyrir 

notkun á sama landssvæði, „rekist á“ um þá notkun. Fyrirhugaðar notkunarhugmyndir geta 

samræmst hverri annarri og valda ekki deilum en það getur líka verið að það sé ósamræmi 

milli áætlana um notkun svæðisins sem getur skapað óvissu, hagsmunaárekstra og deilur. 

Því er nauðsynlegt að til staðar séu reglur og viðmið um hvað gera skuli þegar slíkar aðstæður 

koma upp og einnig langtíma áherslur og stefnumörkun í hvaða átt skuli fara. 

Í rannsóknaverkefninu er gerð greining og samanburður á málefnasviðsstefnum og 

áætlunum (stefnuskjöl á ákveðnum málefnasviðum) ráðuneyta Stjórnarráðsins, svokölluðum 

fagstefnum. Horft er til fagstefna sem snerta skipulagsgerð og landnotkun beint eða þar sem 

eru sett fram áform um breytingar á landnotkun eða hvatt til ákveðinnar landnotkunar. Þær 

fagstefnur sem horft er til geta bæði verið staðbundnar landfræðilega og óstaðbundnar 

(almenn stefnumörkun og ekki bein skírskotun til tiltekins svæðis). 

Stöðumat er gert og athugað hvort til staðar séu landupplýsingagögn tengd fagstefnunni og 

þá einnig hvort þau séu aðgengileg. Stafræn kortagögn sem tengjast nýjum fagstefnum sem 

ekki eru komnar til framkvæmda (áætluð landnotkun ekki hafin) eru borin saman við 

kortagögn úr gildandi fagstefnum (þar sem landnotkun er hafin), með því að leggja 

kortagögnin hvert ofan á annað með yfirlagnargreiningu (e. overlay analysis). Á samanlögðu 

korti er á myndrænan hátt hægt að sjá hvar „árekstrar“ á milli fagstefna (kortagagna) eru til 

staðar. Þannig er hægt að átta sig á því hvort ný fagstefna rekst á við gildandi fagstefnur, og 

núverandi nýtingu svæðis. Aðferðafræðin er kölluð „árekstargreining skipulagsstefna“, á 

ensku „conflict overlay analysis method to increase coordination in public policy planning“. 

Undirmarkmið rannsóknaverkefnisins eru: 

Undirmarkmið 1. Að lýsa og greina fagstefnur Stjórnarráðsins og gera stöðumat á 

stafrænum landupplýsingagögnum. Hvaða kortagögn eru til staðar og hvers konar 

gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð. 

Undirmarkmið 2. Að þróa aðferðafræði sem metur hvort „árekstur“ fagstefna um 

landnotkun og nýtingu lands séu samræmanlegar eða ósamræmanlegar, og ef nýting 

svæðis er ósamræmanleg þá hversu líkleg hún er til þess að valda deilum og 

hagsmunaárekstrum, á skala. 

Undirmarkmið 3. Að bera saman stafræn kortagögn nýrra fagstefna (áætluð 

landnotkun ekki hafin) við kortagögn gildandi fagstefna til að fá fram tölfræði yfir 

fjölda „árekstra“ og til að draga fram á myndrænan hátt þau landsvæði þar sem 

„árekstrar“ verða milli fagstefna um landnotkun. 

Með aðferðafræðinni er hægt að auka samhæfingu og samræmingu í stefnumótun og 

áætlanagerð og hún getur nýst sem undanfari frekari samhæfingar milli ráðuneyta og innan 

stjórnsýslunnar. Með aðferðinni er hægt að veita grunn fyrir umræður og upplýsta 

ákvarðanatöku meðan á stefnumótuninni sjálfri stendur og áður en stefnan eða áætlunin er 
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gefin út og kemst til framkvæmdar. Þannig er hægt að koma í veg fyrir árekstra og hugsanleg 

átök og deilur þegar verið er að gera nýjar stefnur og áætlanir á vegum stjórnvalda. Einnig 

getur stöðumat á kortagögnum skipulagsstefna bent á hvar betur má fara í að afla 

grunnupplýsinga um landnotkun, hvar bæta má fyrirliggjandi landupplýsingagögn og 

hvernig þau eru notuð. 

Vonast er til þess að aðferðin geti nýst við útfærslu á landskipulagsstefnu og geti nýst 

Stjórnarráðinu, sveitarfélögum, Skipulagsstofnun, verkfræðistofum og öðrum þeim sem 

vinna að stefnum og áætlanagerð sem snýr að skipulagsgerð og landnotkun. 

Rannsóknaverkefnið er vonandi einnig gott innlegg í upplýsta umræðu um þetta svið 

skipulagsmála. 

1.2 Afmörkun rannsóknaverkefnis 

Það þarf að afmarka þá nálgun sem tekin er í rannsókninni. Því er eingöngu horft til þeirra 

fagstefna Stjórnarráðsins sem snerta skipulagsgerð og landnotkun beint og þar sem stafræn 

landupplýsingagögn eru aðgengileg. Í rannsókninni er þannig ekki horft til þess að bera 

saman markmið ólíkra stefna og áætlana ríkisins og kanna hvort þær samrýmast eða ganga 

gegn hver annarri. Í viðameiri rannsókn væri einnig gagnlegt að hafa skipulagsáætlanir 

sveitarfélaga með í stöðumati og árekstragreiningu, enda taka þær áætlanir á skipulagi 

landnotkunar og nýtingu lands. 

Til að afmarka það landsvæði sem horft var til í árekstragreiningunni, er horft til þeirra 

árekstra sem eiga sér stað innan þess svæðis sem afmarkast bæði af miðhálendinu og 

þjóðlendum ríkisins (mynd 5.1). Það er eðlileg nálgun þar sem þjóðlendur eru í eigu ríkisins 

og þær fagstefnur sem verið er að rannsaka í verkefninu eru á ábyrgð Stjórnarráðsins. Horft 

er til afmörkunar miðhálendisins eins og það er skilgreint í landsskipulagsstefnu, sem nær 

utan um það svæði sem stefna um skipulagsmál á miðhálendinu tekur til. Það landsvæði sem 

afmarkar þjóðlendur og miðhálendið, er að mestu leyti sama landsvæðið (myndir 4.1 og 4.5). 

Rétt er að geta þess að breytingar á skipan stjórnarráðsins og ráðuneyta tóku gildi 1. febrúar 

2022. Í rannsóknarverkefninu er umfjöllun út frá skipan ráðuneyta fyrir þær breytingar.
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2 Staða þekkingar 

Samhæfing og samræming innan stjórnsýslunnar hefur aukist síðustu ár og áratug og staða 

stefnumótunar og áætlanagerðar hjá Stjórnarráðinu er talin vera í betri farvegi en áður, en 

engu að síður er margt sem má bæta, meðal annars með samþættingu fagstefna. Með tilkomu 

landsskipulagsstefnu árið 2016 var stigið stórt skref í þá átt og öll lagaumgjörð hefur orðið 

skýrari og skipulagsmál færst í betra horf. Stafrænt skipulag hefur einnig aukist en mikil 

vinna er þó framundan við að færa skipulagsgerð enn frekar í stafrænt form. Með 

rammaáætlun (áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða) var ennfremur byggð upp 

mikilvæg aðferðafræðileg þekking sem hefur að einhverju marki nýst til að meta 

umhverfisáhrif áætlana og stefna. 

2.1 Staða stefnumótunar hjá Stjórnarráðinu 

Stefnumörkun stjórnmálanna og stefnumótun stjórnsýslunnar á sér stað meðal annars í 

lögum, reglugerðum, þingsályktunum, stjórnarsáttmálum, málefnasviðsstefnum (sérstökum 

stefnuskjölum á ákveðnum málefnasviðum), aðgerðaáætlunum og samningum (Stjórnarráð 

Íslands, 2021a). Segja má að ferli stefnugerðar feli í sér samþættingu á stefnumörkun 

stjórnmálanna og stefnumótun stjórnsýslunnar og kallast í almennu tali stefnumótun (Héðinn 

Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012a). Vinnubrögð við stefnumótun og 

áætlanagerð stjórnsýslunnar hefur breyst mjög til batnaðar á síðustu áratugum sérstaklega, 

sem hefur aukið samhæfingu og samræmingu milli ráðuneyta og hjá sveitarfélögum, og 

hefur Efnahags- og framfarastofnunin (OECD) haft talsverð áhrif á innlenda sérfræðinga og 

stefnumótun á Íslandi með stefnuyfirfærslu (e. policy transfer) í áratugalöngu samstarfi 

Íslands við OECD (Pétur Berg Matthíasson, 2021; Dolowitz og Marsh, 2000), en slík 

stefnuyfirfærsla þarf þó að hafa skýran ramma og vera á forsendum þess ríkis sem tekur við 

yfirfærslunni (Dolowitz og Marsh, 1996). Árið 2003 hafði forsætisráðuneytið getu og burði 

til að búa til ársáætlanir líkt og flest önnur OECD ríki en getan til að móta víðtækar stefnur 

og áætlanir fyrir ríkisstjórnina var ekki til staðar, en það breyttist með stofnun stefnuráðs 

Stjórnarráðsins árið 2015, og áranna í aðdraganda þess, og með stofnun sérstakrar skrifstofu 

stefnumála í forsætisráðuneytinu árið 2018 (Pétur Berg Matthíasson, 2019). Þessar jákvæðu 

breytingar hafa orðið samhliða þróun stjórnkerfismiðju (e. centre of government) í 

stjórnsýslunni, sem vísar til stofnunar eða hóps stofnana sem veita forsætisráðherra stuðning 

við að ná fram pólitískri og tæknilegri samhæfingu, m.a. við langtíma stefnumótandi 

áætlunargerð, samhæfingu stefna og áætlana og eftirfylgni með frammistöðu mælikvörðum 

(Pétur Berg Matthíasson, 2019; Pollitt og Dan, 2013). Samhæfing er mjög ofarlega á dagskrá 

í mörgum Evrópuríkjum og gerðar eru meiri kröfur um samstarf milli fjölda aðila við lausn 

verkefna, sérstaklega nú á tímum þar sem verkefnin eru ekki eins afmörkuð og sífellt flóknari 

(Christensen og Lægreid, 2020). 

2.1.1 Samhæfing og samræming innan stjórnsýslunnar 

Í desember 2010 gaf nefnd um endurskoðun laga um Stjórnarráð Íslands út skýrsluna 

Samhent stjórnsýsla (Forsætisráðuneytið, 2010) þar sem er að finna bæði ítarlegar tillögur 
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að breytingum á lögum um Stjórnarráð Íslands og almennar tillögur er snúa að 

stjórnarháttum stjórnsýslunnar (Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2015). Mat nefndarinnar var að 

styrkja þyrfti stefnumótunargetu ráðuneytanna og lagði til að þverfaglegt greiningar-, 

stefnumótunar- og verkstjórnunarteymi innan Stjórnarráðsins yrði byggt upp 

(Forsætisráðuneytið, 2010). Einnig væri nauðsynlegt að bæta endurmenntun með sérstakri 

áherslu á þjálfun sérfræðinga og stjórnenda og jafnframt þyrfti að skýra betur miðlægt 

hlutverk forsætis- og fjármálaráðuneyta og samstarf þeirra á milli til að gott samhengi fengist 

milli stefnu ríkisstjórnar og fjárlagatillagna til Alþingis (Forsætisráðuneytið, 2010). Unnar 

hefðu verið fjölmargar mismunandi stefnur sem ekki tengdust innbyrðis, sem þyrfti að 

sameina eða vinna með samþættum hætti (Forsætisráðuneytið, 2011b). Í sama mánuði 

samþykkti þáverandi ríkisstjórn stefnumörkunina Ísland 2020 - sókn fyrir atvinnulíf og 

samfélag (Forsætisráðuneytið, 2011a) sem m.a. var ætlað að samhæfa stefnumótun og 

áætlanagerð innan stjórnsýslunnar næstu árin (Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2015). Þar er kallað 

eftir einföldun, fækkun og samþættingu lögbundinna stefna og áætlana stjórnvalda og lagt 

er til að unnar verði tillögur að breyttu skipulagi og aðferðafræði við stefnumótun og 

áætlanagerð innan stjórnsýslunnar, með það að markmiði að bæta yfirsýn og bæta 

vinnubrögð m.a. með því að fækka lögbundnum stefnum og áætlunum, tengja stefnumótun 

og áætlanagerð ráðuneyta betur við undirbúning fjárlaga og tryggja að árangursmat og eftirlit 

sé alltaf fyrir hendi (Forsætisráðuneytið, 2011b). 

Í aðdraganda og með tilkomu stefnumörkunarinnar Ísland 2020 ruddi nýtt samskiptaform 

sér til rúms innan stjórnsýslunnar, svokallað stýrinet (e. governance network), sem er 

andstæðan við hið hefðbundna form stigveldisstjórnsýslu og sílóahugsun (Héðinn 

Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012b; Christensen og Lægreid, 2007). Stýrinet 

geta varað í skamman tíma eða langan tíma allt eftir tilgangi þeirra og eðli (Sørensen og 

Torfing, 2005) og slík stjórnsýsla er dæmi um dreifstýringu þegar kemur að ákvörðun um 

útdeilingu fjármuna, hún einkennist af mikilli samvinnu við aðila utan opinbera geirans og 

hún felur í sér aukna hæfni til kerfisstjórnunar sem er nauðsynleg á tímum stöðugra breytinga 

(Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012b). Einfaldari útgáfa af stýrinetum, 

þ.e. starfshópar og nefndir, er mjög algengt form samskipta og samvinnu innan t.a.m. 

Stjórnarráðsins (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012b). Samstarf þvert á 

ráðuneyti voru ekki ný af nálinni en með stefnuskjalinu Ísland 2020 voru sett fram verkefni 

sem kröfðust annars konar vinnubragða en tíðkuðust áður innan stjórnsýslunnar, og Ísland 

2020 ýtti þannig undir samhentari stjórnsýslu með auknu samstarfi en gerði jafnframt þá 

kröfu að starfshópar færu að starfa í anda stýrineta svo sem mestur árangur yrði af starfi 

þeirra (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012b). Til að fylgja eftir áherslum 

stefnumörkunarinnar Ísland 2020 var gerð greining á 11 stefnum og áætlunum þar sem 

niðurstöður voru þær að af 198 greiningarþáttum voru 108 (55%) til staðar, 52 (26%) að 

hluta til staðar og 38 (19%) þættir voru ekki til staðar og þegar litið er til grunnþáttanna, eins 

og hvort stefnan eða áætlunin byggist á rannsóknum eða greiningum þá kemur það almennt 

nokkuð vel út úr greiningunni (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 2012a). 

Greiningin leiðir í ljós að styrkleiki stjórnsýslunnar felist í undirbúningi, greiningu og 

setningu markmiða, en veikleiki felist m.a. í skorti á tengingu við fjármagn, ófullnægjandi 

framkvæmd og takmarkaðri eftirfylgni (Héðinn Unnsteinsson og Pétur Berg Matthíasson, 

2012a). Í kjölfarið var gefin út Handbók um opinbera stefnumótun og áætlanagerð 

(Stjórnarráð Íslands, 2013) sem hafði það markmið að samræma vinnulag, orða- og 

hugtakanotkun og efla þekkingu starfsfólks, auk þess að leiðbeina starfsfólki stjórnsýslunnar 

við opinbera stefnumótun og áætlanagerð (Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2015). 
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Í nóvember 2014 voru ákveðin þáttaskil þegar forsætisráðuneytinu var falið að undirbúa 

stofnun stefnuráðs innan Stjórnarráðsins (Forsætisráðuneytið, 2014). Í febrúar 2015 voru 

fulltrúar allra ráðuneyta skipaðir í ráðið, sem skal vinna náið með öðrum nefndum og 

starfshópum innan Stjórnarráðsins til að tryggja yfirsýn og samhæfingu þvert á ráðuneyti 

(Stjórnarráð Íslands, 2021b). Ráðið hefur hlutverk sem samhæfingar- og samráðsvettvangur 

til að efla og bæta getu til stefnumótunar, m.a. með því að móta viðmið fyrir stefnumótun og 

áætlanagerð, efla og samhæfa vinnubrögð ráðuneyta og leiðbeina varðandi samspil við 

fjármagn, lagafrumvörp og  þingsályktanir (Stjórnarráð Íslands, 2021b). 

Með innleiðingu laga um opinber fjármál nr. 123/2015 urðu önnur þáttaskil í stefnumótun 

hins opinbera, þar sem ráðuneytum var gert skylt að móta stefnu fyrir málaflokka á ábyrgð 

þess og gera árlega grein fyrir meginmarkmiðum og aðgerðum þannig að við samþykkt 

fjármálaáætlunar að vori liggi fyrir bæði stefna fyrir næstu ár og fjárlagagerð komandi árs 

(Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2020). Samhliða þessum breytingum hafa ýmsar stefnumótandi 

afurðir orðið til svo auðvelda megi skipulag og framkvæmd stefnumótunar innan ráðuneyta 

(Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2020). Kannanir innan Stjórnarráðsins, á árunum 2015-2020, 

benda til þess að við mótun stefna og aðgerðaáætlana séu mál að þróast í rétta átt, en að enn 

skorti á samhæfingu og samræmingu milli ráðuneyta og að nauðsynlegt sé bæta innleiðingu 

og framkvæmd stefna og áætlana og styrkja eftirfylgni (Forsætisráðuneytið, 2020a). Þannig 

gefur könnun frá árinu 2020, meðal ráðuneytisstjóra, skrifstofustjóra auk valinna 

sérfræðinga úr öllum ráðuneytum á stöðu stefnumótunar og áætlanagerðar innan 

Stjórnarráðsins (Stefnuráð Stjórnarráðsins, 2020) til kynna að tekist hafi að styrkja þessa 

þætti, því þannig töldu tvöfalt fleiri nú að líklegt sé að stefnur komist til framkvæmda en 

árið 2015 og einnig kom í ljós að helstu veikleikarnir við stefnumótun og áætlanagerð eru 

takmarkaður tími og skortur á mannafla (Tíðin, 2020). 

Árið 2018 öðluðust gildi lög nr. 53/2018 um samræmingu á áætlunum (stefnum) á sviði 

samgöngu-, fjarskipta-, sveitarstjórnar- og byggðamála, en þau undirstrikuðu nýja hugsun í 

stefnumótun, nýja sýn og ný vinnubrögð (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020b). 

Í kjölfarið hófst sú vinna sem stefnt var að í lögunum og í mars 2020 var gefið út kynningarrit 

um samhæfingu stefna og áætlana samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, 2020a), en það var í fyrsta sinn sem byggt var á sameiginlegri 

framtíðarsýn og meginmarkmiðum fyrir allar stefnur og málaflokka ráðuneytis, til að 

samræma í eina heild (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020b). Einnig var horft til 

samspils og samhæfingar við aðrar áætlanir í Stjórnarráðinu, svo sem aðgerðaáætlun um 

loftslagsmál, heilbrigðisstefnu og landsskipulagsstefnu, auk áhersla ríkisins á velsældarmál 

og heimsmarkmiðin (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020a). Vegvísir, gagnvirkur 

upplýsingavefur samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins var opnaður í júní 2021, en þar 

er hægt að nálgast helstu upplýsingar um stefnur ráðuneytisins og framvindu þeirra á 

aðgengilegan, gegnsæjan og stafrænan hátt (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 

2021a).  

Starfshópur forsætisráðherra skilaði skýrslu um samræmda skiptingu stjórnsýslunnar í ágúst 

2021 (Forsætisráðuneytið, 2021a) en hópurinn hafði það verkefni að fara yfir möguleika þess 

að samræma skiptingu stjórnsýslunnar í umdæmi í þeim tilgangi að bæta yfirsýn og 

samanburð á ýmsum þáttum íslensks samfélags, en helsta áskorun stjórnvalda í tengslum við 

skiptingu stjórnsýslunnar er sú að erfitt hefur verið að bera saman gögn mismunandi stofnana 

sem torveldi samanburð og yfirsýn (Forsætisráðuneytið, 2021b). Megin niðurstaðan var sú 

að breyta gagnaskipulagi til að ná fram markmiðum stjórnvalda og vinna gögn samkvæmt 

landshlutaskiptingu sveitarfélaga og sóknaráætlana (Forsætisráðuneytið, 2021b). 

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Stefnumotun_samh%c3%a6fing_kynningarrit_mars2020_55590.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Stefnumotun_samh%c3%a6fing_kynningarrit_mars2020_55590.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Stefnumotun_samh%c3%a6fing_kynningarrit_mars2020_55590.pdf
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2.2 Landsskipulagsstefna 

Með samþykkt Alþingis í mars 2016 á landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 

2016a) er í fyrsta sinn sett fram heildstæð stefna á landsvísu um skipulagsmál og þannig 

mörkuð ákveðin tímamót í skipulagsmálum hér á landi (Skipulagsstofnun, 2016b). Í 

framhaldinu var svæðisskipulag miðhálendisins fellt úr gildi því landskipulagsstefna tekur 

yfir stefnumótandi þætti þess (Skipulagsstofnun, 2016c). 

2.2.1 Forsaga 

Það má segja að skipulagsgerð á landsvísu hafi fyrst verið rædd af einhverri alvöru á Alþingi 

veturinn 1960-1961 þegar þingmaðurinn Unnar Stefánsson var flutningsmaður 

þingsályktunartillögu um heildarskipulag suðurlandsundirlendis, en í greinargerð með 

tillögunni er sagt að með þeirri reynslu yrði í kjölfarið mun auðveldara að semja sérstök lög 

um heildarskipulagningu landsins alls (national planning) sem væri æskilegt að gera eins 

fljótt og kostur er, en tillagan var ekki samþykkt og heldur ekki á næstu þingum þegar hún 

var lögð fram (Stefán Thors, 1982; þingskjal nr. 118/1960-1961). Í tilefni 50 ára afmælis 

fyrstu skipulagslaga á Íslandi árið 1971, efndi Samband íslenskra sveitarfélaga til ráðstefnu 

um skipulagssjónarmið til næstu aldamóta þar sem þáverandi skipulagsstjóri ríkisins, 

Zóphónías Pálsson, talaði fyrir innbyrðis samræmingu landshlutaáætlana í alhliða 

skipulagsáætlun fyrir landið í heild og nefndi þingsályktunartillögu Unnars sérstaklega, sem 

stefnumarkandi um gerð landshlutaáætlana (Stefán Thors, 1982). 

Á níunda áratug síðustu aldar var mikil umræða um mótun landsskipulags. Á þessum árum 

skrifaði Stefán Thors skipulagsarkitekt, síðar skipulagsstjóri ríkisins og fyrsti forstjóri 

Skipulagsstofnunar, tvær greinar í tímaritið Sveitarstjórnarmál um landskipulagsmál, þar 

sem Stefán fór annar vegar yfir stöðu þessara mála á Norðurlöndunum (Stefán Thors, 1982) 

og hins vegar yfir landnýtingu og skipulag (Stefán Thors, 1985) og skref voru tekin í átt til 

samræmdrar gagnasöfnunar með útgáfu ritsins Landsskipulag og áætlanagerð sem kom út 

árið 1984 á vegum Skipulags ríkisins og Framkvæmdastofnunar ríkisins (Stefán Thors, 

1985). Alþingi samþykkti einnig árið 1984 þingsályktun um að hraða undirbúningi og vinnu 

við landnýtingaráætlun og gerð kostnaðaráætlunar um landnýtingarskipulag sem taki til allra 

meginþátta landnýtingar (þingskjal nr. 1117/1983-1984). Nefnd á vegum 

landbúnaðarráðuneytisins var falið að gera það, og gaf út árið 1986 skýrsluna landnýting á 

Íslandi og forsendur fyrir landnýtingaráætlun, en þar segir m.a. að þrátt fyrir tilvist ýmissa 

áætlana um landnýtingu og landnotkun sé engum aðila falið með lögum að fara yfir þær 

heildstætt og samræma með tilliti til hugsanlegra hagsmunaárekstra eða innbyrðis mótsagna 

(Morgunblaðið, 1986). Í skýrslunni segir ennfremur að skapa þurfi grundvöll fyrir 

skipulagsyfirvöld til að framfylgja lagaákvæðum um skipulagsskyldu landsins alls og að 

nefndin telji rétt að fela Skipulagi ríkisins að vinna að gerð landnýtingaráætlunar 

(Morgunblaðið, 1986). Þá kom út bók árið 1987 eftir fræðimanninn Trausta Valsson þar sem 

farið var yfir hugmyndir um gerð heildarskipulags fyrir Ísland (Trausti Valsson, 1987). 

Áfram var mikið rætt um landsskipulag í aðdraganda þess að ný skipulags- og byggingarlög 

nr. 73/1997 voru samþykkt á Alþingi og með þeim lögum var stigið ákveðið skref í átt að 

landskipulagi, því sett var ákvæði inn í lögin þar sem Skipulagsstofnun var falið að afla 

gagna, hafa aðgang að og varðveita áætlanir opinberra aðila um landnotkun á landsvísu og 

ef í ljós kæmi ósamræmi milli einstakra áætlana gæti umhverfisráðherra miðlað málum 

(Skipulagsstofnun, 2012). Þann 1. janúar 2011 tóku svo ný skipulagslög nr. 123/2010 gildi 
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þar sem í fyrsta skipti var sett inn ákvæði um landsskipulag, en samkvæmt lögunum skal 

umhverfisráðherra eigi síðar en árið 2012 leggja fyrir Alþingi tillögu til þingsályktunar um 

landsskipulagsstefnu (þingskjal nr. 742/2009-2010). Í kjölfarið hófst undirbúningsferli sem 

endaði með þingsályktun í febrúar 2013 um landsskipulagsstefnu 2013-2024 (þingskjal nr. 

1087/2012-2013) en tillagan hlaut ekki frekari afgreiðslu. Í október 2013 var 

Skipulagsstofnun falið að vinna nýja landsskipulagsstefnu fyrir árin 2015-2026 

(Skipulagsstofnun, 2013) og var sú tillaga fyrst lögð fram á vorþingi 2015 án þess að vera 

afgreidd og svo aftur á haustþingi 2015 (Skipulagsstofnun, 2015; þingskjal nr. 101/2015-

2016). Landsskipulagsstefna 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2016a) fékkst loks samþykkt í 

mars 2016 og er fyrsta heildstæða stefnan á landsvísu um skipulagsmál (Skipulagsstofnun, 

2016b). 

2.2.2 Markmið, skipulag og staða 

Í skýrslu Skipulagsstofnunar Skipulagsmál á Íslandi 2014: Lykilmælikvarðar og 

fyrirliggjandi áætlanir (Skipulagsstofnun, 2014) eru settar fram helstu forsendur 

landsskipulagsstefnunnar, þ.e. greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála í landinu ásamt 

yfirliti yfir stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða skipulag landnotkunar og 

byggðaþróun, en skýrslan og þar með alls 23 fagstefnur stjórnvalda (sjá viðauka A) voru 

formlega lagðar til grundvallar við mótun landsskipulagsstefnu (Skipulagsstofnun, 2014). 

Markmið með gerð landsskipulagsstefnu er að setja fram leiðarljós um landnotkun, nýtingu 

lands og landgæða sem tryggir öryggi og heildarhagsmuni við gerð skipulagsstefna og 

stuðlar að sjálfbærri þróun og skilvirkri áætlanagerð (Skipulagsstofnun, 2016a). Stefnunni 

er ætlað að stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um landnotkun og 

nýtingu lands og skulu sveitarfélög byggja á landsskipulagsstefnu við gerð aðal- og 

svæðisskipulags og taka mið af henni við gerð skipulagsáætlana, en sveitarstjórnir geta 

útfært hvernig þær telja best við eiga að vinna úr stefnunni innan sinnar lögsögu og í 

samvinnu við önnur sveitarfélög þegar þannig háttar (Skipulagsstofnun, 2016b). Stefnan 

samþættir einnig áætlanir á vegum stjórnvalda um samgöngur, byggðamál, náttúruvernd, 

orkunýtingu og aðra landnýtingu og gert er ráð fyrir að við mótun slíkra áætlana ríkisins sé 

horft til þeirra áherslna sem settar eru fram í landsskipulagsstefnu (Skipulagsstofnun, 

2016b). 

Landskipulagsstefna skal ávallt marka stefnu um skipulagsmál á miðhálendinu og auk þess 

ákveður umhverfis- og auðlindaráðherra sérstök viðfangsefni stefnunnar hverju sinni, en í 

fyrstu stefnunni 2015-2026 var sett fram stefna um skipulag í dreifbýli, stefna um 

búsetumynstur og dreifingu byggðar og stefna um skipulag á haf- og strandsvæðum 

(þingskjal nr. 101/2015-2016). Að auki felur landsskipulagsstefna í sér sérstök 

framfylgdarverkefni til að hrinda tilteknum markmiðum stefnunnar í framkvæmd og í 

tengslum við stefnuna 2015-2026 var þremur verkefnum sérstaklega beint til 

Skipulagsstofnunar: kortlagningu víðerna (í vinnslu), kortlagningu mannvirkja og þjónustu 

á hálendinu (lokið) og skipulag  og umhverfismat vindorkunýtingar (í vinnslu), auk þess sem 

verkefni um flokkun landbúnaðarlands fyrir skipulagsgerð (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2021f) var sett af stað og lauk 2021 (Skipulagsstofnun, 2016d). 

Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar ráðgjafarnefnd sem er Skipulagsstofnun og ráðherra 

til ráðgjafar við mótun og framfylgd landsskipulagsstefnu en stefnan er unnin í virku samráði 

við sveitarfélög og samtök þeirra, opinberar stofnanir og félagasamtök í gegnum sérstakan 
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samráðsvettvang (Skipulagsstofnun, 2021b). Á vissan hátt má segja að landskipulagsstefna 

sé á toppi skipulagspýramídans því allar skipulagsáætlanir ríkisins og sveitarfélaga sem 

varða landnotkun skulu taka mið af henni og í meginatriðum að vera í samræmi við hana. 

En á sama tíma skal hún taka mið af fyrirliggjandi fagstefnum ríkisins og hafa til hliðsjónar 

svæðis- og aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga. Á mynd 2.1 má sjá hvernig skipulagi 

landsskipulagsmála er háttað. 

 

 

          (Uppruni myndar: Skipulagsstofnun, 2021a) 

Mynd 2.1 Skipulag landsskipulagsmála. 

Í júní 2018 var Skipulagsstofnun falið að móta nánari stefnu um loftslagsmál, landslag og 

lýðheilsu sem viðauka við samþykkta landsskipulagsstefnu, ásamt því að yfirfara gildandi 

stefnu um skipulagsmál  haf- og strandsvæða með tilliti til laga nr. 88/2018 um skipulag haf- 

og strandsvæða og að líta til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við 

mótun stefnunnar (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018e; Skipulagsstofnun, 2019a). 

Tillaga Skipulagsstofnunar um viðauka við landsskipulagsstefnu var kynnt í nóvember 2020, 

en nokkrum dögum seinna var tillögunni breytt á þann hátt að umfjöllun um nýtingu 

vindorku var felld brott vegna áforma um breytinga á lögum nr. 48/2011 um verndar- og 

orkunýtingaráætlun sem gætu haft áhrif á efni og útfærslu þeirrar umfjöllunar 

(Skipulagsstofnun, 2020). Að kynningartíma loknum tók Skipulagsstofnun afstöðu til 

umsagna og athugasemda og skilaði í mars 2021 endanlegri tillögu að viðauka við 

landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2021f) til umhverfis- og 

auðlindaráðherra, sem tók tillöguna í kjölfarið til skoðunar og í samráð (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2021g). Í viðaukanum er gert ráð fyrir að sveitarfélög marki sér stefnu 

um loftslagsmál í skipulagi, að ráðstöfun lands til uppbyggingar og ræktunar taki mið af 

gæðum sem felast í landslagi og að við skipulagsgerð verði leitast við að skapa heilnæmt 
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umhverfi  sem hvetur til hollra lífshátta en þar sé einnig horft til kolefnishlutleysis, eflingu 

viðnámsþróttar byggðar og samfélags gagnvart afleiðingum loftslagsbreytinga, gæði 

landslags og sérkenni náttúru og heilsu og vellíðan almennings (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2021h). Umhverfis- og auðlindaráðherra mælti svo fyrir 

þingsályktunartillögu um endurskoðaða landsskipulagsstefnu 2015-2026 (þingskjal nr. 

1184/2020-2021) á Alþingi í apríl 2021 en tillagan hefur ekki fengið lokaumfjöllun í 

umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og hefur því enn ekki verið samþykkt á Alþingi. 

2.3 Stafræn skipulagsgerð 

Stafrænt skipulag felur í sér að skipulagstillögur verði mótaðar á samræmdu 

landupplýsingaformi og að gögnum sé skilað í miðlægan gagnagrunn og með því fæst 

heildaryfirsýn yfir skipulagsákvarðanir fyrir allt landið. Innleiðing á stafrænu skipulagi leiðir 

af sér ný vinnubrögð og því mikilvægt að þróa nýtt og samræmt verklag (Skipulagsstofnun, 

2017a). 

Í desember 2012 kom út skýrslan Innleiðing stafræns skipulags, sem var afrakstur verkefnis 

sem styrkt var af Rannsóknar- og þróunarsjóði Skipulagsstofnunar árið 2011 (Árni Geirsson, 

2012), en viðfangsefni skýrslunnar var innleiðing stafræns skipulags með hliðsjón af 

verklagi í nágrannalöndunum þar sem stafrænt skipulag hafði verið í notkun í nokkur ár og 

mikilvæg mótun átt sér stað sem Íslendingar gætu dregið lærdóm af. Í skýrslunni er leitast 

við að sýna hvernig innleiða má stafrænt skipulag á Íslandi, með það í huga að sem mest 

gagnsemi fáist með sem minnstum tilkostnaði og fyrirhöfn og bent á mikilvægan 

forsendubrest sem felst í því að stjórnsýslan hafi ekki almennan landupplýsingagrunn sem 

nýtist á öllum stigum skipulags. Í nágrannalöndunum sé lögð áhersla á að slíkur grunnur 

verði til í samstarfi ríkis og sveitarfélaga, og að í Danmörku og Noregi hafi gagnastaðlar 

verið í mótun í allmörg ár í umfangsmiklu samstarfi opinberra aðila og einkaaðila. Í 

skýrslunni segir að með íslenskum staðli um skráningu og flokkun landupplýsinga (ÍST 120) 

sé stigið skref í rétta átt, en þó ekki nægilegt hvað varðar stafrænt skipulag, og mælt með að 

til grundvallar stafrænu skipulagi verði notuð gagnahögun INSPIRE, sem er tilskipun 

Evrópusambandsins um landupplýsingar og samræmingu gagna aðildarlandanna. Ekki verði 

séð að það hafi neina sérstaka galla samanborið við aðra kosti í þeim efnum og með 

útsjónarsemi í útfærslu megi koma innleiðingu stafræns skipulags í kring með miklu minni 

kostnaði en aðrar þjóðir hafa tekið á sig í þessu sambandi og á styttri tíma (Árni Geirsson, 

2012). 

Aðgerðaáætlun um uppbyggingu, rekstur og viðhald grunngerðar fyrir stafrænar 

landupplýsingar um Ísland (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2013a) var staðfest í janúar 

2014. Í aðgerðaáætluninni er meðal annars fjallað um löggjöf á sviði landupplýsinga og lagt 

mat á stöðu landupplýsinga og sett fram áætlun um aðgerðir til að byggja upp grunngerð 

landupplýsinga, ásamt því að gert er ráð fyrir að mótuð verði heildarstefna og skipulag á svið 

landupplýsinga sem lögð verði fram sem þingályktun (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2014). Um leið var stutt við hlutverk Landmælinga Íslands við framkvæmd laga um 

grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar nr. 44/2011, þannig að opinberar landupplýsingar 

stjórnvalda verði aðgengilegar og gjaldfrjálsar og með samræmdari hætti en nú er og að 

menntun á sviði landupplýsinga verði efld (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2014). Með 

landsskipulagsstefnu hefur verið lögð sífellt meiri áhersla á stafrænt skipulag og einnig með 

breytingum sem gerðar voru á skipulagslögum á vorþingi 2014 sem skerpa á ákvæðum um 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011044.html
http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011044.html
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stafræna skipulagsgerð, þar sem nú er skýrt kveðið á um að skipulagsáætlanir skuli unnar og 

skilað til Skipulagsstofnunar á stafrænu formi frá 1. janúar 2020 (Skipulagsstofnun, 2014). 

Í janúar 2017 komu niðurstöður úr öðru verkefni sem snýr að stafrænu skipulagi og hlaut 

styrk úr Rannsóknar- og þróunarsjóði Skipulagsstofnunar: í skýrslunni Þróun verklags við 

stafrænt skipulag (Alta, 2017). Verkefnið byggðist á þeim hugmyndum og tillögum sem 

komu fram í skýrslunni Innleiðing stafræns skipulags (Árni Geirsson, 2012) og til að 

sannreyna þær og varpa ljósi á ýmsar praktískar spurningar sem tengjast innleiðingu stafræns 

skipulags, fitjuskrá og skipulagsgagnagrunni, var sett upp tilraunaútgáfa af gagnagrunni með 

landupplýsingaþjónustu og kortavefsjá (Alta, 2017). Markmið verkefnisins var að draga 

fram mismunandi leiðir sem færar eru þegar verklag er ákveðið og reyna að koma auga á 

þær leiðir sem gera breytinguna sem allra auðveldasta fyrir alla skipulagsaðila. Afurðir 

verkefnisins voru tillögur um tæknilegar kröfur og aðferðir og yfirlit yfir þau sérstöku 

úrlausnarefni sem þarf að leysa til að geta innleitt stafrænt skipulag (Alta, 2017). Kröfur um 

stafrænt aðal- og svæðisskipulag hafa tekið gildi og í lok árs 2021 gaf Skipulagsstofnun út 

gagnalýsingu, leiðbeiningar og sniðmát fyrir gerð stafræns aðalskipulags, en kröfur um gerð 

stafræns deiliskipulags miða við áramótin 2024-2025 (Skipulagsstofnun, 2021c). 

Þau lönd sem standa hvað fremst í stafrænni skipulagsgerð í Evrópu og heiminum eru 

Danmörk, Noregur, Sviss og Skotland, en Danir voru ákveðnir frumkvöðlar á þessu sviði og 

hófu þessa vinnu árið 2006 (European Observation Network on Territorial Development and 

Cohesion, 2020) með því að setja á fót stafrænan gagnabanka landupplýsingagagna sem er 

opinn almenningi. Mikið magn gagna er í gagnabankanum, sem gefur tækifæri til frekari  

rannsókna og þróunar á þeirri aðferðafræði sem er notuð á sviði stefnumótunar, landnotkunar 

og landupplýsingakerfa (Fertner o.fl., 2019) og munu ásamt aukinni snjallvæðingu borga og 

sífellt opnara aðgengi að stafrænum gögnum styðja við frekari þróun á sviði skipulagsmála 

(Hersperger og Fertner, 2021). 

2.4 Alþjóðlegar rannsóknir og greiningar á 

árekstrum skipulagsstefna 

Árekstragreining (e. conflict analysis) hefur gefist vel sem aðferðafræði til að auðvelda 

opinbera stefnumótun, og þar hafa ýmsar aðferðir verið notaðar sem byggjast ekki endilega 

á landupplýsingagögnum, s.s. í Bretlandi þar sem stjórnvöld hafa nýtt sér stefnumiðaða 

árekstragreiningu (e. Strategic Conflict Assessment) og aðferðafræði sem byggist á 

sameiginlegri greiningu á ágreiningi og stöðugleika (e. joint Analysis of Conflict and 

Stability) til að undirbyggja samhæfingu í opinberri stefnumótun (Barakat, S. og Waldman, 

T., 2013). 

Á sama hátt er yfirlagnargreining þekkt og margreynd aðferðafræði og hefur gefist vel í 

ýmsum rannsóknum, m.a. til að meta breytingar á íshettu og útmörkum Hofsjökuls (Pavri og 

Farrell, 2020), til að greina möguleg þróunar- og uppbyggingarsvæði á hlýnandi svæðum 

Norðurheimskautsins að teknu tilliti til ýmissa búsetuskilyrða (Kjartan Elíasson o.fl., 2017), 

greina landkosti fyrir þéttbýli og ræktunarland á suðvestur-hluta Íslands (Puntsag, 2014), 

eyðingu á strandlengju og jarðvegsfall við Blöndulón (Olga Kolbrún Vilmundardóttir o.fl., 

2010) og til að meta næmni vistkerfa á suðausturlandi fyrir aukinni ferðaþjónustu (Rannveig 

Ólafsdóttir og Runnström, 2009).  

https://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Throun-verklags-vid-stafraent-skipulag.pdf
https://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Throun-verklags-vid-stafraent-skipulag.pdf
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Einnig hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir og greiningar sem sýna árekstra í sambandi 

við mismunandi nýtingarhugmyndir sama landsvæðis, með landupplýsingagögnum og 

yfirlagnargreiningu. Þannig hafa t.d. verið gerðar heildstæðar greiningar á stórum 

hafsvæðum og sett hafa verið upp ferli fyrir skipulagsáætlanir um hafsvæði (e. marine spatial 

planning) sem nauðsynlegt ferli fyrir sjálfbæra ákvarðanatöku (Douvere og Ehler, 2008; 

Calado o.fl., 2010). Ferlið byggist á notkun landskipulagsgagna og leggur áherslu á að horfa 

þvert á þær skipulagsáætlanir sem eru til staðar fyrir hafsvæði og styðja við sameinaða 

stefnumótun fyrir hafið. Rannsóknir hafa staðfest að það að skipulagsáætlanir séu til staðar 

og séu opinberar, dragi úr átökum um mismunandi notkunarmöguleika hafsvæða en hins 

vegar sé erfitt að komast yfir nógu vönduð gögn og að takast á við rótgróin sjónarmið í 

geiranum (Calado o.fl., 2010). Heildstæðar greiningar á umhverfisáhrifum stórra 

þróunarverkefna, verkefna sem ná yfir margar stakar framkvæmdaáætlanir eða stefnur, eru 

hins vegar fáar og rammaáætlun Íslands (áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða) er 

líklega ein af eingöngu tveimur greiningum sem meta og raða öllum helstu orkuverkefnum 

sem eru áætluð á landsvísu (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2007a). Hin er norska 

rammaskipulagið fyrir vatnsaflsvirkjanir, Samlet Plan for Vassdrag 

(Miljöverndepartementet, 1984), fyrst lokið árið 1984 en svo endurskoðuð síðar. Þó vinnulag 

í greiningunum hafi að einhverju leyti verið líkt var ólíkri aðferðafræði beitt og svipar þeirri 

aðferðafræði sem notuð var í 1. og 2. áfanga rammaáætlunar að mörgu leyti til þeirra fræða 

og nálgunar sem umhverfismat áætlana (e. strategic environmental assessment) byggist á 

(Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2007b). 

Umhverfismat áætlana ber að vinna sem hluta af mótun ýmissa áætlana, svo sem 

skipulagsáætlana sveitarfélaga og fagstefna stjórnarráðsins (Skipulagsstofnun, 2021d) og er 

því ætlað að tryggja að tekið sé tillit til sjónarmiða um umhverfisvernd og sjálfbæra þróun, 

með því að leggja mat á áhrif áætlana í heild og einstakra stefnumiða þeirra á umhverfið 

(Vegagerðin, 2021a). Í umhverfismatinu er litið á heildarlandnotkun stórra svæða og lagt 

mat á mismunandi valkosti, til dæmis um mismunandi staðsetningar- og legukosti 

(Skipulagsstofnun, 2021d). Ein af fáum rannsóknum á sviði umhverfismats áætlana hér á 

landi var gerð árið 2011 og dregur fram að mesti ávinningur af umhverfismatinu, og gerð 

umhverfisskýrslna fyrir áætlanir og stefnur, sé upplýstari ákvarðanataka og ákveðið gegnsæi, 

því þar sem umhverfisáhrif valkosta séu sýnileg þurfi góðan rökstuðning til þess að réttlæta 

það ef teknar eru ákvarðanir sem hafa veruleg neikvæð áhrif á umhverfið (Einar Jónsson, 

2011). Í sömu rannsókn koma fram efasemdir um að umhverfismat áætlana virki sem skyldi 

sem tæki til stefnumótunar, ef matið er aðallega nýtt til að meta umhverfisáhrif af þegar 

mótaðri skipulagstillögu frekar en til að samþætta umhverfissjónarmið samhliða mótun 

stefnunnar sjálfrar (Einar Jónsson, 2011). Frá því að rannsóknin var gerð fyrir 10 árum hefur 

aðferðafræðin haldið áfram að þróast og mótast. Í júní 2021 voru samþykkt ný lög um 

umhverfismat framkvæmda og áætlana nr. 111/2021, sem tóku gildi 1. september 2021 og 

sameina í eina heildarlöggjöf fyrri lög um þessi mál (Skipulagsstofnun, 2021e). Með 

lögunum er ferli umhverfismats einfaldað, fyrirsjáanleiki aukinn og málsmeðferðartími 

styttur (Skipulagsstofnun, 2021e) og málsmeðferð vegna umhverfismats framkvæmda færist 

nær því sem þekkist í nágrannaríkjunum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021f). Það 

eru hins vegar ekki eins miklar breytingar á málsmeðferð umhverfismats áætlana. Í 

greinargerð með frumvarpsdrögum að lögunum (þingskjal nr. 1191/2020-2021) er nefnt að 

horft sé til þess að heildstæð löggjöf endurspegli samspil umhverfismats framkvæmda og 

áætlana og að með skyldubundinni notkun rafrænnar gáttar fyrir umhverfismat, 

skipulagsmál og leyfisveitingar, sem sé almenningi opin, megi ná fram betri yfirsýn, bæta 

upplýsingaflæði og rekjanleika, auka samnýtingu á vinnu milli stofnana og auka aðhald í 
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vinnubrögðum með gátlistum og stöðluðum formum. Þessi markmið með setningu laganna 

endurspegla að einhverju leyti þær efasemdir sem Einar nefnir í sinni rannsókn, eða öllu 

heldur, gefa til kynna frekari áherslur um heildarsýn á ferlið, öguð vinnubrögð og opnara 

ferli sem ætti að tryggja enn frekar að umhverfismatið sé unnið samhliða stefnumótuninni 

strax í upphafi ferilsins. 

Rammaáætlun var hluti af áætlun stjórnvalda um sjálfbæra þróun, tilraun til að greina og 

forgangsraða valkostum á frumstigi og einnig voru sett sérstök ákvæði um þátttöku 

almennings (Þóra Ellen Þórhallsdóttir, 2007a). Eins og segir í lokaskýrslu verkefnisstjórnar 

3. áfanga rammáætlunar (Stefán Gíslason, 2016) störfuðu fjórir faghópar í 3. áfanga 

rammaáætlunar; faghópur 1 fjallaði um náttúru- og menningarminjar, faghópur 2 fór með 

auðlindanýtingu aðra en orkunýtingu (útivist, ferðaþjónusta og hlunnindi), faghópur 3 

skoðaði samfélagsleg áhrif virkjana og faghópur 4 skoðaði efnahagsleg áhrif virkjana. 

Verkefnisstjórn byggði á þeirri aðferðafræði sem mótast hafði í 1., 2. og 3. áfanga 

rammaáætlunar og niðurstöður faghópa byggjast jafnan á fjölþáttagreiningu (e. multi-criteria 

analysis), þar sem unnið er með marga þætti eða viðmið og endanleg einkunn faghóps fyrir 

tiltekinn virkjunarkost er því meðaltal af einkunnum fyrir einstaka þætti, vegið með fyrirfram 

ákveðnum vogtölum sem gera það mögulegt að láta suma þætti vega þyngra en aðra í 

lokaniðurstöðunni (Stefán Gíslason, 2016). Faghópar 1 og 2 notuðust við fjölþáttagreiningu 

og beittu einnig svokallaðri þrepagreiningu (e. analytical hierarchy process) við endanlega 

röðun virkjanakosta (Stefán Gíslason, 2016), en þrepagreining er fjölþáttagreining sem 

upphaflega var sett fram af Saaty (1977) og felur í sér samanburð á tveimur valkostum í einu 

og athugun á innra samræmi (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2010a). Í 3. 

áfanga rammaáætlunar skilgreindi faghópur 2 einnig svonefndan afleiðingastuðull (e. impact 

coefficient) til að fá út eina lokaeinkunn fyrir áhrif hverrar virkjunar, þar sem áhrif 

virkjunarinnar eru bæði háð núvirði þeirra ferðasvæða sem virkjunin hefur áhrif á og þeirri 

skerðingu sem yrði á virði svæðanna við virkjun (Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur 

Ólafsson, 2010b). Afleiðingastuðullinn verður hæstur á verðmætum ferðasvæðum, þar sem 

afleiðingar verða miklar og þar sem áhrif virkjunar næðu jafnframt yfir mörg ferðasvæði 

(Anna Dóra Sæþórsdóttir, 2012; Anna Dóra Sæþórsdóttir og Rögnvaldur Ólafsson, 2010b). 

Fjölþáttagreiningar eru mikið notaðar og viðurkenndar aðferðir í vinnu af þessu tagi, enda 

vandséð hvernig hægt væri að nálgast viðfangsefnið með öðrum hætti (Stefán Gíslason, 

2016). 

Rannsóknir og greiningar sem samþætta aðferðir landupplýsingakerfa og fjölþáttagreininga 

(e. GIS‐based multicriteria decision analysis, [GIS‐MCDA]), hófust undir lok 9. áratugarins 

(Malczewski, 2005). Meðal fyrstu rannsókna á þessu sviði voru rannsóknir á þróun 

gagnvirks stuðningskerfis fyrir ákvörðunartöku sem mun aðstoða við skilvirka 

skipulagningu og stjórnun auðlinda lands (Diamond og Wright, 1988), greining til að finna 

hentuga staði til förgunar geislavirks úrgangs í Bretlandi (Carver, 1991) og rannsóknir 

tengdar vatnafræði og nýtingu vatnsauðlinda (Langevin o.fl., 1991) en svo fjölgaði 

rannsóknum á þessu sviði mikið frá árinu 2005 og á sama tíma jukust gæði aðferðafræðinnar 

mikið (Malczewski, 2005). Rannsókn Malczewski (2005) sýndi að GIS-MCDA aðferðirnar 

voru oftast notaðar í tengslum við greiningar á bestu nýtingu landsvæða (28,5%), vandamál 

við staðarval (14,5%) og við úthlutun auðlinda (11%), greiningar á samgöngukerfum (7,8%) 

og ýmsu öðru (22,8%), en í 15,4% tilvika voru greiningarnar notaðar við árekstramat á 

stefnum og sviðsmyndum og þá langoftast vegna verndar og notkunar vatnsauðlinda. Þannig 

hefur viðleitnin til að samþætta aðferðafræði GIS og MCDA verið mikilvægur þáttur í því 

að þróa hugmyndafræði fyrir ákvarðanatöku í skipulagsgerð, þar sem landfræðileg 
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upplýsingatækni er gerð aðgengileg fyrir viðeigandi stjórnvöld við stefnumótun (Ascough II 

o.fl., 2002). Þegar leitað er eftir fræðilegu efni þar sem aðferðafræði GIS-MCDA hefur verið 

notuð til árekstramats við stefnugerð, virðist það vera afmarkað við eina stefnu eða svið, s.s. 

samgönguáætlanir (Yannis o.fl., 2020) eða landbúnaðarland (Jansen og Rietveld, 1990), sem 

styður rannsóknir Malczewski (2005) og einnig niðurstöður Þóru Ellenar Þórhallsdóttur 

(2007a), að til séu fáar heildstæðar greiningar á umhverfisáhrifum verkefna sem ná yfir 

margar stakar framkvæmdaáætlanir eða stefnur. 

 
Ekki er vitað til þess að gerðar hafi verið rannsóknir sem byggja á landupplýsingagögnum 

og yfirlagnargreiningu, til að greina árekstra milli skipulagsstefna ríkisins, hjá mörgum 

ólíkum ráðuneytum, um landnotkun og nýtingu lands, eins og gert er í þessu 

rannsóknaverkefni. 
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3 Aðferðafræði 

Aðferðafræði rannsóknaverkefnisins byggist á tveimur þáttum: i) lýsingu og greiningu á 

fagstefnum Stjórnarráðsins (málefnasviðsstefnur, nánari lýsing og afmörkun í kafla 1.1) og 

stöðumati á landupplýsingagögnum tengdum þeim og ii) að setja aðgengileg kortagögn í 

svokallaða „árekstragreiningu skipulagsstefna“ sem er hönnuð í þessu rannsóknaverkefni og 

endar með yfirlagnargreiningu til að til að fá fram tölulegar niðurstöður og sjá árekstrana á 

myndrænan hátt. 

Árekstragreiningin metur hvort nýjar fagstefnur sem ekki eru komnar til framkvæmda 

(áætluð landnotkun ekki hafin), rekast á við gildandi fagstefnur (þar sem landnotkun er 

hafin) um nýtingu og/eða verndun lands. Þannig getur ný fagstefna sem áætlar nýtingu (rask) 

lands rekist á við gildandi fagstefnu sem kveður á um vernd landsvæðis. Einnig getur ný 

fagstefna sem áætlar vernd lands rekist á við gildandi fagstefnu sem kveður á um nýtingu 

landsvæðis. Það má líka sjá fyrir sér að tvær fagstefnur sem áætla nýtingu lands, önnur ný 

og hin gildandi, rekist á um mismunandi nýtingu landsins. 

Árekstragreiningin er í grunninn flokkun á kortagögnum fagstefna, samanburðargreining á 

flokkunum til að meta hvort árekstur kortagagnanna um notkun landsvæðis sé 

samræmanlegur eða ósamræmanlegur og að lokum yfirlagnagreining í landupplýsingaforriti 

til að fá fram tölulegar og sjónrænar niðurstöður. Aðferðafræði flokkunarinnar og 

samanburðargreiningarinnar byggist á aðferðafræði fjölþáttagreininga, sem aðferðafræði 

rammaáætlunar byggist á, en einnig á aðferðafræði umhverfismats áætlana og var 

sérstaklega horft til lokaskýrslu verkefnisstjórnar 3. áfanga rammaáætlunar (Stefán 

Gíslason, 2016) og umhverfisskýrslu hennar við þróun aðferða. Árekstragreiningin í heild 

sinni byggist þannig á aðferðafræði landupplýsingakerfa og fjölþáttagreininga (GIS‐

MCDA). Sjá umfjöllun í kafla 2.4 um alþjóðlegar greiningar og aðferðafræði 

rammaáætlunar, umhverfismat áætlana og fjölþáttagreiningar. Einnig þróaðist aðferðafræðin 

í samtali við þá fjölmörgu sérfræðinga frá hinum ýmsu ráðuneytum og stofnunum sem rætt 

var við í tengslum við stöðumatið. Aðferðafræðin er þannig aðlöguð og hönnuð innan þessa 

verkefnis til að henta sem best til þess að bera saman kortagögn úr fagstefnum 

Stjórnarráðsins, hjá mörgum ólíkum ráðuneytum, og nýta sér stafræna kortagerð til að koma 

í veg fyrir árekstra um landnotkun og nýtingu lands. 

Með aðferðinni er hægt að veita grunn fyrir umræður og upplýsta ákvarðanatöku meðan á 

stefnumótuninni sjálfri stendur og áður en stefnan eða áætlunin er gefin út og kemst til 

framkvæmdar. Þannig er hægt að koma í veg fyrir árekstra og hugsanleg átök og deilur þegar 

verið er að gera nýjar stefnur og áætlanir á vegum stjórnvalda. 

3.1 Lýsing og greining á gögnum 

Farið er yfir allar fagstefnur Stjórnarráðsins sem lagðar voru til grundvallar við mótun 

landsskipulagsstefnu (viðauki A) og einnig þau stefnuskjöl og áætlanir stjórnvalda sem varða 

skipulagsmál og voru lögð fram til yfirlits með tillögu Skipulagsstofnunar að viðauka við 
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landsskipulagsstefnu (viðauki B). Að auki er farið yfir allar fagstefnur á vef Stjórnarráðsins 

og bætt við til stöðumats þeim stefnum sem varða landnotkun og skipulagsgerð sérstaklega 

og eru ekki í viðaukum A og B. Í nokkrum tilvikum er um að ræða alveg nýjar stefnur og 

áætlanir, en í mörgum tilfellum hafa líka nýjar fagstefnur tekið við af eldri. Farið er yfir allar 

fagstefnur með ítarlegum hætti, m.a. á vef Stjórnarráðsins, viðkomandi ráðuneyti og 

undirstofnun, almennan fréttaflutning og athugað sérstaklega hvort landupplýsingagögn og 

kortavefsjár tengjast viðkomandi fagstefnu. 

Þeim fagstefnum sem teknar eru til greiningar, er lýst og athugað hvort landupplýsingagögn 

hafi verið notuð með beinum hætti. Ef landupplýsingagögn hafa verið notuð, þá er lýst hvaða 

kortagögn eru til staðar og hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð til 

að betrumbæta þá fagstefnu sem tekur við í framhaldinu. Í mörgum tilvikum er rætt við aðila 

sem tengjast gögnum viðkomandi fagstefnu, til að fá innsýn og skoðanir viðkomandi aðila á 

hvernig staðið var að málum og hvað betur má gera. Að auki eru kortagögn sem tengjast 

landsskipulagsstefnunni sjálfri skoðuð. 

Það stöðumat sem liggur fyrir eftir greininguna gefur mikilvægt yfirlit um stöðu 

landsupplýsingagagna í viðkomandi fagstefnu. Niðurstöðum stöðumatsins er lýst í kafla 4: 

Stöðumat á fagstefnum Stjórnarráðsins. 

3.2 Aðferðafræði árekstragreiningar 

Við stöðumat á fagstefnum kemur í ljós í hvaða tilvikum landupplýsingagögn hafa verið 

notuð með beinum hætti í viðkomandi fagstefnu og hvort kortagögnin séu aðgengileg og þá 

er haldið áfram með gögnin í árekstragreiningu. Ef frekari kortagögn verða aðgengileg síðar 

má bæta þeim í viðeigandi flokk. Einnig má nota sömu aðferðafræði fyrir stefnumarkandi 

áætlanir sveitarfélaga, t.d. aðal- og deiliskipulag, en það var ekki gert í þessu 

rannsóknaverkefni. 

3.2.1 Flokkun gagna  

Landupplýsingagögn eru flokkuð í fimm verndarflokka og einn nýtingarflokk. Í töflu 3.1 er 

yfirlit yfir flokkana og útskýrt er hvers konar tegund kortagagna er í hverjum flokki fyrir sig. 

Í fjölþáttagreiningu er algengt að sumir þættir séu látnir vega þyngra en aðrir, og við 

ákvörðun um skilgreiningu á flokkum kortagagna er horft til þess að fá skölun á kortagögnin 

til að tryggja að mikilvægustu kortagögnin lendi í sér flokki, því þannig er sérstaðan og/eða 

fágætið dregið fram og einnig mögulegar deilur og hagsmunaárekstrar um fyrirhugaða 

landnotkun og landnýtingu. 

Þess vegna eru verndarflokkanir fimm, til að fá fram skölun á hversu alvarlegir árekstrarnir 

eru. Hægt væri að hafa fleiri en einn nýtingarflokk og fá fram skölun á hversu raskað svæðið 

er fyrir og þannig væri auðveldara að meta hversu samræmanlegar eða ósamræmanlegar 

áætlanirnar um notkun svæðisins eru. Þannig væri hægt að flokka núverandi 

ferðaþjónustumannvirki á hálendinu út frá því hversu mikla röskun þau hafa á svæðið og 

hvort þau séu í alfaraleið (við vegi/fjarri vegum/ekki í vegsambandi). Einnig hefur 

uppbygging innviða á ferðamannastöðum í för með sér mismikið rask, t.d. getur gerð 

göngustíga haft í heildina minna rask fyrir svæðið ef það tryggir minni ágang utan stíga og 

betri umgengni. Ennfremur væri gagnlegt að flokka þjóðvegi landsins nánar því malarvegur 
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hefur ekki sjónrænt sömu truflandi áhrif og breiður malbikaður vegur. Það er viðamikið 

verkefni og ekki gert í þessu rannsóknarverkefni þar sem það var ekki nauðsynlegt til að 

sýna fram á virkni árekstragreiningarinnar. Það væri þó áhugavert að gera í viðameiri 

rannsókn sem nýtir sér þessa aðferðafræði og þá mætti t.d. hugsa sér að draga fram 

flokkunina með skoðanakönnunum og rýnihópavinnu. 

Tafla 3.1 Árekstragreining - flokkun kortagagna. 

Flokkun Tegund kortagagna 

Nýtingarflokkur Kortagögn sem fela í sér nýtingu/röskun á umhverfi og/eða náttúru 

Verndarflokkur 1 Svæði, staður eða tegund náttúruminja eða menningarminja sem huga þarf 

að því að vernda. Oft svæði sem eru víða um land og sérstæða ekki mikil. 

Verndarflokkur 2 Svæði, staður eða tegund náttúruminja eða menningarminja sem mikilvægt 

er að vernda. Stundum stór svæði sem eru á fleirum en einum stað á landinu 

og sérstæða ekki eins mikil og í hærri verndarflokkum. 

Verndarflokkur 3 Svæði, staður eða tegund náttúruminja eða menningarminja með mikla 

sérstöðu og nauðsyn verndargildis er mikil. 

Verndarflokkur 4 Svæði, staður eða tegund náttúruminja eða menningarminja þar sem 

sérstaða er mjög mikil og nauðsyn verndargildis mjög mikil. Fágæt náttúra 

og/eða umhverfi. 

Verndarflokkur 5 Svæði, staður eða tegund náttúruminja eða menningarminja sem eru 

einstök, líklega á heimsvísu, og hafa hæsta verndargildi. 

 

 

Niðurstöður úr flokkun kortagagna fagstefnanna er að finna í töflu 5.1 í kafla 5.1. Þar má sjá 

að kortagögn tengd sumum fagstefnum fara í fleiri en einn flokk, t.d. í tilviki vatnaáætlunar 

þar sem mismunandi vatnsverndarsvæði fara í fleiri en einn verndarflokk eða eins og í tilviki 

rammaáætlunar þar sem kortagögn fara bæði í nýtingar- og verndarflokk eftir eðli gagnanna. 

Þar að auki eru virkjanakostir í biðflokki rammaáætlunar hvorki settir í nýtingarflokk né 

verndarflokk, en þau kortagögn fara í árekstragreininguna sem gögn sem tengjast fagstefnu 

í vinnslu (áætluð landnotkun ekki hafin), enda ekki búið að ákveða hvort þeir virkjanakostir 

verði á endanum flokkaðir í nýtingar- eða verndarflokk. 

3.2.2 Samanburður og yfirlagnargreining 

Þegar búið er að flokka kortagögnin, eru kortagögn sem tengjast nýjum fagstefnum borin 

saman við kortagögn gildandi fagstefna til að fá fram árekstra. Metið er hvort árekstur 

tveggja fagstefna um áætlaða notkun (nýting eða vernd) landsvæðis er samræmanlegur eða 

ósamræmanlegur, og ef fyrirætlanir um notkun svæðis eru ósamræmanlegar þá hversu líklegt 

er að það valdi hagsmunaárekstrum og deilum. 

Þessi samanburður kemur fram í töflum 3.2 og 3.3 og gefur til kynna hversu alvarlegir 

árekstrarnir geta verið með tilliti til hagsmunaárekstra. Í töflu 3.2 eru kortagögn sem tengjast 

nýjum fagstefnum í nýtingarflokki, borin saman við kortagögn úr gildandi fagstefnum. Í 

töflu 3.3 eru kortagögn sem tengjast nýjum fagstefnum í verndarflokki, borin saman við 

kortagögn úr gildandi fagstefnum. 
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Tafla 3.2 Árekstragreining - ný fagstefna í nýtingarflokki borin saman við gildandi fagstefnur. 

                     

 

 

Nýjar fagstefnur (kortagögn) í nýtingarflokk 

Nýtingarflokkur 
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Nýtingarflokkur Áætlanir um nýtingu á svæði samræmast hver annarri. 

Verndarflokkur 1 Áætlanir um nýtingu á svæði í vernd eru ósamræmanlegar. 

Einhverjar líkur á deilum. 

Verndarflokkur 2 Áætlanir um nýtingu á svæði í vernd eru ósamræmanlegar. 

Hagsmunaárekstrar og líkur á deilum. 

Verndarflokkur 3 Áætlanir um nýtingu á svæði í vernd eru ósamræmanlegar. Miklir 

hagsmunaárekstrar og miklar líkur á deilum. 

Verndarflokkur 4 Áætlanir um nýtingu á svæði í vernd eru algjörlega 

ósamræmanlegar. Mjög miklir hagsmunaárekstrar og miklar deilur. 

Verndarflokkur 5 Áætlanir um nýtingu á svæði í vernd eru algjörlega 

ósamræmanlegar. Hagsmunaárekstrar verða ekki meiri en þetta og 

munu leiða af sér mjög miklar deilur. 

 

 

Tafla 3.3 Árekstragreining - ný fagstefna í verndarflokki borin saman við gildandi fagstefnur. 

                     

 

 

Gildandi fagstefnur (kortagögn) 
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Verndarflokkur 1 Áætlanir um setja svæði sem áður hefur verið raskað í 

verndarflokk 1, eru líklega samræmanlegar en fer eftir því 

hversu raskað svæðið er. 
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Verndarflokkur 2 Áætlanir um setja svæði sem áður hefur verið raskað í 

verndarflokk 2, eru hugsanlega samræmanlegar en fer 

eftir því hversu raskað svæðið er. 

Verndarflokkur 3 Áætlanir um setja svæði sem áður hefur verið raskað í 

verndarflokk 3, eru líklega ósamræmanlegar en fer eftir 

því hversu raskað svæðið er. 

Verndarflokkur 4 Áætlanir um setja svæði sem áður hefur verið raskað í 

verndarflokk 4, eru nánast örugglega ósamræmanlegt. 

Verndarflokkur 5 Áætlanir um setja svæði sem áður hefur verið raskað í 

verndarflokk 5, er ekki samræmanlegt. 

 

 

Til að fá tölfræði yfir fjölda árekstra milli mismunandi flokka og til að fá fram árekstrana á 

myndrænan hátt er unnið með kortagögnin í yfirlagnargreiningu. Þar eru kortagögn lögð 

hvert ofan á annað, samanber mynd 3.1, og árekstrar um notkun á sama landsvæði koma 

fram. Settur er litakóði/skölun á samanburðinn, þannig að hægt sé að aðgreina milli 

verndarflokka 1-5 og eins ef árekstur er við fleiri en einn verndarflokk. Yfirlagnargreining 

er þekkt og margreynd aðferðafræði og hefur gefist vel í ýmsum rannsóknum, eins og dæmi 

eru tekin um í kafla 2.4. Landupplýsingaforritið ArcGIS var notað í rannsókninni, en það 

býður m.a. uppá yfirlagnargreiningu. 
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(Uppruni myndar: Lecture Slides on Overlay Analysis "Map Combination", 2006) 

Mynd 3.1 Yfirlagnagreining. 

Niðurstöður af samanburði úr greiningunni eru sýndar í kafla 5: Niðurstöður 

árekstragreiningar. 
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4 Stöðumat á fagstefnum 

Stjórnarráðsins 

Farið er yfir þær 23 fagstefnur sem voru til grundvallar við mótun landsskipulagsstefnu 

(viðauki A) og þau stefnuskjöl og áætlanir sem varða skipulagsmál og voru lögð fram til 

yfirlits með tillögu Skipulagsstofnunar að viðauka við landsskipulagsstefnu (viðauki B). 

Einnig er farið yfir allar fagstefnur á vef Stjórnarráðsins og bætt við til stöðumats þeim 

stefnum sem varða landnotkun og skipulagsgerð sérstaklega og eru ekki í viðaukum A og B. 

4.1 Landskipulagsstefna - framfylgdarverkefni 

Stefnan er á málefnasviði Umhverfis- og auðlindaráðuneytis en tengist þvert á þær fagstefnur 

sem fjallað er um í stöðumatinu. Fjallað er um landsskipulagsstefnu í inngangi og stöðu 

þekkingar hér að ofan en í þessum kafla er hins vegar fjallað um sérstök framfylgdarverkefni 

landskipulagsstefnu sem eru til að hrinda tilteknum markmiðum stefnunnar í framkvæmd. 

Verkefnin eru kortlagning mannvirkja og þjónustu á hálendinu, kortlagning víðerna og 

skipulag og umhverfismat vindorkunýtingar. 

Miðhálendið markast af línu sem mótuð var við gerð svæðisskipulags miðhálendisins og var 

í grófum dráttum dregin á milli heimalanda og afrétta, en sveitarstjórnir geta lagt til 

breytingar á markalínunni  við endurskoðun aðalskipulags ef það felur í sér að endurskoðuð 

lína afmarki betur náttúrufarslega heild hálendisins (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, 2018). 

Landsskipulagsstefna tók yfir stefnumótandi þætti fyrir skipulagsmál á miðhálendinu og á 

vefsíðu landsskipulagsstefnu er kortavefsjá sem sýnir afmörkunina. 

 

https://skipulagsstofnun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e5f2140d18bc44299eb9a2b7afd16689
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(Uppruni myndar: Landmælingar Íslands, 2021a) 

Mynd 4.1 Afmörkun miðhálendisins. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Afmörkun miðhálendisins. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Er lokið, nema breytingar 

verði í kjölfar endurskoðunar á aðalskipulagi sveitarfélags. 

4.1.1 Mannvirki á miðhálendinu 

Í ágúst 2016 hóf Skipulagsstofnun í samstarfi við sveitarfélög og stofnanir vinnu við verkefni 

um kortlagningu mannvirkja og þjónustu á miðhálendinu og í september 2018 kom út 

skýrslan Mannvirki á miðhálendinu (Skipulagsstofnun, 2018b) sem gaf heildstæða yfirsýn 

þessara mála, en yfirlitið er nauðsynleg forsenda fyrir frekari stefnumótun um skipulagsmál 

á miðhálendinu (Skipulagsstofnun, 2018a). Í skýrslunni eru teknar saman upplýsingar um 

virkjanir og orkuflutningsmannvirki á miðhálendinu, auk fjarskiptamannvirkja (í flestum 

tilfellum mastur og lítið hús sem hýsir tæknibúnað) sem eru á rúmlega 20 stöðum. Einnig 

yfirlit yfir þann hluta vegakerfis miðhálendisins sem tilheyrir þjóðvegakerfinu en hins vegar 

liggja víða malarvegir og vegslóðar sem voru ekki skráðir (Skipulagsstofnun, 2018a). Tengt 

þessu undirritaði umhverfis- og auðlindaráðherra á grundvelli náttúruverndarlaga, í mars 

2018 nýja reglugerð um vegi í náttúru Íslands, sem markar tímamót varðandi vegamál á 

miðhálendinu en þar hefur lengi ríkt óvissa um vegi og slóða þar sem umferð vélknúinna 

ökutækja er heimil en eru ekki hluti þjóðvegakerfisins (Skipulagsstofnun, 2018c). Með 

náttúruverndarlögum frá 2015 var komið á því fyrirkomulagi að sveitarstjórnir skyldu taka 

saman skrá á stafrænu formi yfir þessa vegi þegar gengið er frá aðal- eða svæðisskipulagi, 

http://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/mannvirki_a_midhalendingu.pdf
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en með reglugerðinni hefur verið gefin betri lýsing á flokkun vega og skráin verið útfærð 

nánar, en það er svo hlutverk Vegagerðarinnar að miðla þessum upplýsingum í vefþjónustu 

(Skipulagsstofnun, 2018c). Eins og staðan er, þá eru gögnin farin að berast Skipulagsstofnun 

sem vinnur að útfærslu gagnanna (fitjuskrá) og sendir til Vegagerðarinnar. Í tengslum við 

gerð skýrslunnar var gerð kortavefsjá með ferðaþjónustumannvirkjum á miðhálendinu og er 

sú vefsjá á vefsíðu landsskipulagsstefnu. 

 

 

(Uppruni myndar: Landmælingar Íslands, 2021b) 

Mynd 4.2 Ferðaþjónustumannvirki á miðhálendinu. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Ferðaþjónustumannvirki (jaðarmiðstöðvar, 

hálendismiðstöðvar, skálasvæði, fjallasel, annað) sem er að finna í kortasjánni.  Í skýrslunni 

eru einnig landupplýsingar um vegakerfið sem komu frá Vegagerðinni, virkjanamannvirki 

(stöðvarhús, lón, stíflur, skurði, jarðgöng) frá Landsvirkjun, orkuflutningsmannvirki 

(háspennulínur) frá Landsneti og heimildir um fjarskiptamannvirki (mastur og lítið hús sem 

hýsir tæknibúnað) komu frá fjarskiptafyrirtækjunum en Skipulagsstofnun samræmdi gögnin 

og skráði sem landupplýsingar. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Verkefninu er lokið. Gögn 

um fjarskiptamannvirki geta varðað þjóðaröryggi og eru ekki afhent. 

https://skipulagsstofnun.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=79e4289253ea4e79b2767203b9b0ba4e
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4.1.2 Kortlagning víðerna 

Í lögum um náttúruvernd, nr. 44/1999 tók hugtakið óbyggð víðerni við af hugtakinu ósnortin 

víðerni og er skilgreint sem svæði „í óbyggðum sem er að jafnaði a.m.k. 25 km2 að stærð 

eða þannig að hægt sé að njóta þar einveru og náttúrunnar án truflunar af mannvirkjum eða 

umferð vélknúinna farartækja og í a.m.k. 5 km fjarlægð frá mannvirkjum og öðrum 

tæknilegum ummerkjum, svo sem raflínum, orkuverum, miðlunarlónum og uppbyggðum 

vegum“. Þá er í lögunum gert ráð fyrir að óbyggð víðerni verði til sem nýr flokkur friðlýstra 

svæða (Skipulagsstofnun, 2016a). Sem framfylgdarverkefni landsskipulagsstefnu var 

Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun falið að hafa forgöngu um að reglulega liggi fyrir 

uppfærð kort af umfangi og þróun víðerna á miðhálendinu, með því að ákveða viðmið fyrir 

mat á umfangi víðerna út frá skipulagssjónarmiðum og að hafa kort sem uppfærð eru 

reglulega um umfang víðerna aðgengileg fyrir skipulagsvinnu sveitarfélaga og annarra aðila 

(Skipulagsstofnun, 2017b). Vinnan hófst sumarið 2016 og í lok árs 2017 kom út skýrslan 

Kortlagning víðerna á miðhálendi Íslands: Tillögur að nýrri aðferðafræði (Þorvarður 

Árnason o.fl., 2017) en skýrslunni er ætlað að skapa faglegan grunn fyrir greiningu víðerna 

með tilliti til skipulagsgerðar svo auðveldara sé að meta umfang víðerna á miðhálendinu 

(Skipulagsstofnun, 2017b). Í janúar 2020 kom svo út skýrslan Kortlagning víðerna á 

miðhálendinu: Framhaldsverkefni um þróun aðferðafræði (Ostman, D.C. og Þorvarður 

Árnason, 2020) en skýrslan var unnin með stuðningi verkefnisstjórnar rammaáætlunar og 

markmiðið að uppfæra greiningarnar sem áður höfðu verið gerðar m.t.t. nýrra gagna um 

mannvirki önnur en byggingar innan hálendismarkanna, sem var afurð fylgdarverkefnis um 

kortlagningu mannvirkja og þjónustu á miðhálendinu s.br. kafla 4.1.1 hér að ofan. Myndir 

4.3 og 4.4 eru úr seinni skýrslunni og sýna svæði óbyggðra víðerna, en rétt er að taka fram 

að ekki er um lögformlega niðurstöðu að ræða heldur sviðsmyndir út frá viðmiðum um 

óbyggð víðerni sem koma fram í náttúruverndarlögunum. 

Í janúar 2020 hófst samráðsferli til breytinga á skilgreiningu hugtaksins „óbyggt víðerni“ í 

náttúruverndarlögum en eins og ákvæðið er orðað þar, var ekki hægt að friðlýsa svæði undir 

friðlýsingarflokknum „óbyggð víðerni“ ef mannvirki eru innan við 5 km fjarlægð frá 

mörkum svæðis þó svo að þau sjáist ekki vegna landfræðilegra aðstæðna (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2021a). Í frumvarpinu sem var samþykkt í febrúar 2021 var hugtakinu 

breytt á þann hátt að mögulegt er að taka tillit til landfræðilegra aðstæðna og því orðið skýrt 

hvað teljist óbyggð víðerni en lögin heimila einnig ráðherra að setja reglugerð um 

kortlagningu óbyggðra víðerna og markmiðið í framhaldinu er að kortleggja óbyggð víðerni 

annars staðar á landinu en á miðhálendinu (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021b). Með 

því verður til  heildstætt yfirlit yfir óbyggð víðerni á Íslandi, sem mun auðvelda alla vinnu 

við skipulagslegar ákvarðanir sveitarstjórna, svo sem gerð og breytingu á 

skipulagsáætlunum sveitarfélaga, gerð vegaskrár og ákvarðanir um landnotkun (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2021b). 

 

https://www.landsskipulag.is/gildandi-stefna/framfylgd-stefnunnar/
https://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Kortlagning_Viderna_Web2.pdf
https://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/OstmanArnason2020_KortlagningViderna_WEB.pdf
https://www.landsskipulag.is/media/pdf-skjol/OstmanArnason2020_KortlagningViderna_WEB.pdf
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 (Uppruni myndar: Ostman, D.C. og Þorvarður Árnason, 2020) 

Mynd 4.3 Óbyggð víðerni. 

 

 

 (Uppruni myndar: Ostman, D.C. og Þorvarður Árnason, 2020) 

Mynd 4.4 Óbyggð víðerni með áhrifasvæðum mannvirkja í lit. 
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Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Óbyggð víðerni, afmörkun miðhálendisins og 

mannvirki á miðhálendinu. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Byggt á sömu aðferðafræði 

í grunninn og með breyttri skilgreiningu á hugtakinu „óbyggt víðerni“, verður vinnu haldið 

áfram við að gera kort yfir allt landið. Áætluð vinnulok voru um miðjan maí 2021, en 

verkefninu hefur ekki verið lokið ennþá. 

4.1.3 Skipulag og vindorkunýting 

Skipulagsstofnun var falið að standa fyrir fræðslu og miðlun upplýsinga um skipulagsmál 

og umhverfismat vindorkunýtingar í samstarfi við hlutaðeigandi stofnanir og í tengslum við 

það var gefin út skýrslan landslag og vindorka (Alta, 2019) sem tekur saman hvernig er 

staðið að slíkri stefnumótun í völdum nágrannaríkjum og aðra þætti sem tengjast skipulagi 

og hönnun vindorkuvera með tilliti til landslags (Skipulagsstofnun, 2019b).  Í mars 2020 

þegar Skipulagsstofnun afhenti umhverfis- og auðlindaráðherra tillögu stofnunarinnar að 

viðauka við Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (Skipulagsstofnun, 2021f), þá var hluti 

tillögunnar ýmsar leiðbeiningar um skipulagssjónarmið vegna nýtingar vindorku 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021h). Einnig hefur verið undirbúið í Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytinu lagafrumvarp til að skýra betur hvernig skuli flokka vindorkuver við 

mat á virkjunarkostum í vindorku innan rammaáætlunar, en nánar er fjallað um það í kafla 

4.3.1 um rammaáætlun hér að neðan. Frumvarpið var lagt fram á Alþingi vorið 2021 en hefur 

ekki verið afgreitt. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast þessari vinnu ekki beint. 

4.2 Á málefnasviði forsætisráðuneytis 

Fjórar fagstefnur fara í stöðumat, þrjár sem voru lagðar til grundvallar við mótun á 

landsskipulagsstefnu og ein vegna viðauka við landsskipulagsstefnu. Stefnumótun um hafið 

var á sínum tíma unnin af umhverfis-, sjávarútvegs- og utanríkisráðuneyti en er sett hér undir 

hatt forsætisráðuneytis. Forgangsmarkmið ríkisstjórnarinnar varðandi heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna voru höfð til hliðsjónar vegna viðauka við landsskipulagsstefnu, en 

fóru ekki í stöðumat þar sem heimsmarkmiðin eru ekki fagstefna og snerta ekki 

skipulagsgerð með beinum hætti. 

4.2.1 Stefna um nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum 

Þjóðlendulög nr. 58/1998 skilgreina land í þjóðlendum, sem er eign ríkisins en það getur 

verið að einstaklingar, sveitarfélög eða aðrir lögaðilar eigi þar svokölluð takmörkuð 

eignarréttindi t.d. sem afréttur til sumarbeitar fyrir búfé (Óbyggðanefnd, 2021). Árið 2019 

gaf forsætisráðherra út stefnu um samþykki fyrir nýtingu lands og landsréttinda í þjóðlendum 

(Forsætisráðuneytið, 2019a) til að hafa fyrirsjáanleika og festu í stjórnsýsluframkvæmd 

ráðuneytisins þar sem helst reynir á samþykktarhlutverk ráðherra, svo sem uppbyggingu 

mannvirkja og samgangna vegna aukinnar ferðaþjónustu og útivistar, þar sem reynir á 

sjónarmið um vernd víðerna og hvernig haga beri landnýtingu innan þjóðlendna 

(Forsætisráðuneytið, 2019b). Við mótun stefnunnar var einkum tekið tillit til fyrirliggjandi 

stefnumótunar sem snertir nýtingu lands og landsréttinda innan þjóðlendna; 

https://www.skipulag.is/media/pdf-skjol/Landslag-og-vindorka.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Stefna%20um%20sam%c3%beykki%20fyrir%20n%c3%bdtingu%20lands%20og%20landsr%c3%a9ttinda%20%c3%ad%20%c3%bej%c3%b3%c3%b0lendum.pdf
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landsskipulagsstefnu, landsáætlun um ferðaþjónustuinnviði (kafli 4.3.6) og stjórnunar- og 

verndaráætlun Vatnajökulsþjóðgarðs (Forsætisráðuneytið, 2019a). 

Stefnan varðar skipulagsgerð á beinan hátt. Á heimasíðu óbyggðanefndar má sjá yfirlitskort 

(mynd 4.5) yfir þjóðlendulínur (þ.e. mörk eignarlanda og þjóðlenda) skv. úrskurðum 

óbyggðanefndar eða dómum dómstóla eftir því sem við á, á þeim svæðum þar sem 

óbyggðanefnd hefur lokið málsmeðferð sinni á (mynd 4.6). Á heimasíðu 

forsætisráðuneytisins um óbyggðanefnd er einnig að finna ýmis konar yfirlitskort til 

upplýsinga. 

 

 

(Uppruni myndar: Óbyggðanefnd, 2021) 

Mynd 4.5 Þjóðlendur á svæðum þar sem málsmeðferð er lokið. 

 

https://obyggdanefnd.is/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/rekstur-og-eignir-rikisins/eignir-rikisins/thjodlendur/kort/
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(Uppruni myndar: Óbyggðanefnd, 2021) 

Mynd 4.6 Svæðaskipting og staða þjóðlendumála í apríl 2021. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Þjóðlendur. Þjóðlendulína og einnig nánari flokkun 

m.t.t. afrétta, óbeinna eignarréttinda í þjóðlendu og aðrar þjóðlendur (jöklar og land utan 

jökla). Á svæðum þar sem málsmeðferð er lokið en einnig á svæði 10B þar sem kröfulýsing 

ríkisins liggur fyrir. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Málsmeðferð 

óbyggðanefndar er ekki lokið í Ísafjarðarsýslum, nýhafin fyrir Austfirði og ekki hafin fyrir 

eyjar og sker, sjá nánar á mynd 4.6 að ofan. Jafnóðum og málsmeðferð og dómar liggja fyrir 

hvert svæði er þeim bætt á þjóðlendufláka. 

4.2.2  Ísland 2020 - sókn fyrir atvinnulíf og samfélag 

Þáverandi ríkisstjórn samþykkti árið 2011 stefnuna Ísland 2020 - sókn fyrir atvinnulíf og 

samfélag (Forsætisráðuneytið, 2011a). Stefnan var unnin undir sóknaráætlun sem 

ríkisstjórnin hóf árið 2009 til að móta framtíðarsýn um að Ísland yrði í fararbroddi í 

verðmætasköpun, menntun, velferð og lífsgæðum og felur í sér 20 mælanleg markmið um 

samfélagslega þróun og tillögur að aðgerðum til þess að vinna að þeim (Forsætisráðuneytið, 

2011b). 

Stefnan snertir skipulagsgerð, m.a. með tillögum um að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda en einnig með því að leggja áherslu á breytt vinnulag við 

skipulagsgerð. Stefnan er dæmi um stefnu einnar ríkisstjórnar sem er ekki lögbundin og 

óljóst hvort hafi gildi eftir líftíma þeirrar ríkisstjórnar sem hana samþykkti. 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/island2020.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/skyrslur/island2020.pdf
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Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.2.3  Áætlun um eflingu græna hagkerfisins 

Alþingi samþykkti árið 2012 þingsályktun um eflingu græna hagkerfisins (þingskjal nr. 

1020/2011-2012) og að fela forsætisráðherra að móta í kjölfarið aðgerðaáætlun. 

Verkefnastjórn skilaði því verki af sér í janúar 2013 með aðgerðaáætlun um eflingu græns 

hagkerfis (Verkefnastjórn um eflingu græna hagkerfisins á Íslandi, 2013). 

Áætlunin snertir skipulagsgerð á óbeinan hátt, m.a. að efla fjarskipti í tengslum við fjölgun 

grænna starfa og eflingu lífrænnar matvælaframleiðslu. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.2.4  Hafið - stefna íslenskra stjórnvalda 

Stefna um hafið (Stjórnarráð Íslands, 2004) kom út árið 2014 með þeim markmiðum að 

viðhalda heilbrigði hafsins og tryggja sjálfbæra nýtingu, með rannsóknir sem grundvöll 

ábyrgrar stjórnunar og aðgerða í málefnum hafsins (Stjórnarráð Íslands, 2004). 

Stefnan tekur á málefnum hafsins og er því ekki til skoðunar í þessu rannsóknaverkefni. 

4.3 Á málefnasviði umhverfis- og 

auðlindaráðuneytis 

Flestar fagstefnur sem varða landnotkun og skipulagsstefnu heyra undir umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti, enda er Skipulagsstofnun ein af undirstofnunum ráðuneytisins. Við 

mótun á landsskipulagsstefnu voru níu fagstefnur á vegum ráðuneytisins lagðar til 

grundvallar og eru þær til skoðunar í þessu rannsóknaverkefni auk tveggja nýlegra fagstefna; 

landsáætlun í skógrækt og vatnaáætlun. Í mörgum tilvikum hafa líka nýjar útgáfur tekið við 

af eldri. Stefnumörkun stjórnvalda um sjálfbæra þróun til 2020, Velferð til framtíðar 

(Umhverfisráðuneytið, 2002) og áherslur fyrir árin 2010-2013 (Umhverfisráðuneytið, 2010) 

var lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu, en fór ekki í stöðumat þar sem 

stefnan er ekki lengur í gildi og aðrar stefnur hafa tekið við markmiðum hennar. 

Aðgerðaáætlun um Árósasamninginn 2018-2021 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2018b) var höfð til hliðsjónar vegna viðauka við landsskipulagsstefnu, en fór ekki í stöðumat 

þar sem áætlunin er ekki fagstefna og snertir ekki skipulagsgerð með beinum hætti.  

Áætlunin var gerð árið 2018 til að fylgja eftir fullgildingu Árósasamningsins frá 2011, sem 

snýst um að tryggja almenningi aðgengi að upplýsingum um umhverfismál, að geta haft áhrif 

á ákvarðanatöku sem snertir umhverfið og geta borið ákvarðanir er snerta umhverfið undir 

óháða úrskurðaraðila (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018b). 

4.3.1 Rammaáætlun 

Rammaáætlun er áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða og með henni er skorið úr um 

hvort nýta megi landsvæði til orkuvinnslu eða hvort beri að friðlýsa svæði gagnvart vinnslu. 

Áætlunin byggist á lögum nr. 48/2011 um verndar- og orkunýtingaráætlun og er sett fram í 

https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/graena-hagkerfid-lokaskyrsla-feb13.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/graena-hagkerfid-lokaskyrsla-feb13.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Hafid_LOW1.pdf
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formi þingsályktunartillögu sem umhverfis- og auðlindaráðherra, í samráði við ráðherra 

orkumála, leggur fyrir Alþingi eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti (þingskjal nr. 81/2010-

2011). Rammaáætlun öðlaðist fyrst lögformlegt gildi á Alþingi í janúar 2013 með samþykkt 

þingsályktunar nr. 892/2012-2013 um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, en þar 

eru virkjunarkostir flokkaðir í orkunýtingar-, bið- og verndarflokk í fyrsta sinn 

(Rammaáætlun, 2021a). Með samþykkt Alþingis lauk einnig 2. áfanga áætlunarinnar sem 

staðið hafði með hléum frá árinu 2003 en þá var 1. áfanga lokað eftir að hafa verið í vinnslu 

síðan 1999, þegar þáverandi iðnaðarráðherra skipaði verkefnisstjórn og faghópa til að vinna 

að gerð rammaáætlunar (þingskjal nr. 648/2003-2004). Verkefnisstjórn 3. áfanga 

rammaáætlunar var skipuð af umhverfis- og auðlindaráðherra í mars 2013 og tók til starfa í 

maí sama ár (Rammaáætlun, 2021b). Í ágúst 2016 afhenti verkefnisstjórnin tillögur sínar að 

flokkun virkjunarkosta í lokaskýrslu 3. áfanga rammáætlunar (Stefán Gíslason, 2016) til 

ráðherra sem lagði fram þingsályktunartillögu (nr.1620/2015-2016) en hún var ekki afgreidd 

á því þingi og heldur ekki árið eftir vegna tíðra stjórnarskipta (Sunna Ósk Logadóttir, 2020). 

Það var svo ekki fyrr en í október 2020 sem óbreytt þingsályktunartillaga var tekin fyrir á 

Alþingi (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020c) og hlaut umfjöllun en var ekki samþykkt 

(Arnar Páll Hauksson, 2021). Verkefnisstjórn 4. áfanga tók til starfa í apríl 2017, áður en 

búið var að samþykkja tillögur 3. áfanga, og á fyrstu tveimur árum skipunartímans varð þessi 

óvissa til þess að  Orkustofnun auglýsti ekki eftir nýjum virkjanakostum fyrr en í ársbyrjun 

2019, sem hafði þau áhrif að fyrstu virkjanakostir bárust til verkefnastjórnar um vorið 2020 

og frekari gögn sem voru nauðsynleg til að geta metið kostina, voru að berast til febrúar 

2021 (Guðrún Pétursdóttir, 2021). Þegar skipunartíma verkefnisstjórnar lauk 31. mars 2021 

hafði aðeins gefist tími til að meta þrettán virkjanakosti og drög að tillögum um flokkun 

virkjunarkosta í 4. áfanga rammaáætlunar (Guðrún Pétursdóttir, 2021) voru ekki auglýst til 

kynningar og athugasemda eins og lög gera ráð fyrir, og mun það því koma í hlut næstu 

verkefnisstjórnar (Sunna Ósk Logadóttir, 2021). Vorið 2021 var lagt fram á Alþingi 

frumvarp til breytinga á lögum um rammaáætlun, þar sem lagt er til að lögin verði aðlöguð 

betur að séreðli vindorkunnar og landsvæðum verði skipt niður í þrjá flokka með tilliti til 

hagnýtingar vindorku og byggingar vindorkuvera svipað og hefur verið gert með jarðvarma- 

og vatnsaflsvirkjanakosti, en frumvarpið varð ekki að lögum (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2021d). Þingsályktunartillaga að 3. áfanga rammaáætlunar var enn aftur 

lögð fram á Alþingi, í lok mars 2022 (Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, 2022a). 

Í rammaáætlun er verið að raða virkjunarkostum m.t.t. verndargildis náttúru og hagkvæmni 

og arðsemi ólíkra nýtingarkosta en einnig er horft til: menningarminja; ferðaþjónustu; 

ferðamennsku og útivistar; veiðihlunninda; beitarhlunninda og annarra landnytja; lýðheilsu; 

þjóðhagsmála, atvinnulífs og byggðaþróunar (Rammaáætlun, 2021c). Af þessu má sjá að 

rammaáætlun er ein viðamesta geiraáætlun stjórnvalda; með þeirri aðferðafræði sem er beitt, 

umfangi gagnasöfnunar, fjölda þeirra faghópa sem koma að vinnunni og þess samráðs sem 

haft er við hagsmunaaðila. Í orkunýtingarflokki núgildandi áætlunar (frá 2013, breytt 2015) 

eru 17 virkjunarkostir (3 vatnasvið og 14 háhitasvæði) en þar er heimilt að veita leyfi tengd 

orkurannsóknum og orkuvinnslu, í biðflokki eru 31 virkjunarkostur (21 vatnasvæði og 9 

háhitasvæði) sem eru í bið þar til búið er að afla frekari upplýsinga svo hægt sé að meta hvort 

þeir skuli falla í verndar- eða orkunýtingarflokk og í verndarflokki eru 20 virkjanakostir (11 

vatnasvæði og 9 háhitasvæði) sem ástæða er talin til að friðlýsa. Samkvæmt 53.gr. 

náttúruverndarlaga, þegar Alþingi hefur samþykkt þingsályktunartillögu um áfanga 

rammaáætlunar, skal friðlýsa þau svæði sem falla í verndarflokk rammaáætlunar gagnvart 

orkuvinnslu. Af þeim svæðum sem sett hafa verið í verndarflokk, hefur mörgum verið 

friðlýst í kjölfarið og þá sérstaklega eftir að friðlýsingarátaki var ýtt úr vör í september 2018 

https://www.ramma.is/rammaaaetlun/verkefnisstjorn/
https://www.ramma.is/media/verkefnisstjorn-gogn/RA3-Lokaskyrsla-160826.pdf
https://www.ramma.is/media/verkefnisstjorn-gogn/RA3-Lokaskyrsla-160826.pdf
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(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018c og 2021i). Friðlýsing margra annarra svæða í 

verndarflokki rammaáætlunar og í náttúruverndaráætlun hefur verið kynnt opinberlega 

(Stjórnarráð Íslands, 2021c). 

Rammaáætlun er bindandi við gerð skipulagsáætlana sveitarfélaga og hefur því bein áhrif á 

skipulagsgerð þeirra auk þess sem áætlunin hefur ýmis áhrif og tengingar við aðrar 

fagstefnur. Á heimasíðu rammaáætlunarinnar er að finna ýmsar upplýsingar, m.a. ítarleg 

gögn sem tengjast þeirri vinnu sem er lokið og yfirlit yfir verndarflokk 3. áfanga og 

virkjanakosti 4. áfanga á landupplýsingaformi. Á vefsíðu Umhverfisstofnunar er finna yfirlit 

friðlýstra svæða rammaáætlunar. Kortavefsjá Orkustofnunar birtir m.a. upplýsingar um 

borholur, núverandi virkjanir og virkjunarkosti rammaáætlunar. 

 

 

(Uppruni myndar: Ostman, D.C., 2021) 

Mynd 4.7 Staðsetning virkjunarkosta í 4. áfanga rammaáætlunar. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Virkjanakostir í orkunýtingarflokki, biðflokki og 

verndarflokki. Núverandi virkjanir (vatnsafl, jarðhiti og vindafl) og fyrir sum orkufyrirtækin 

upplýsingar um stöðvarhús, lón, stíflur, skurði og jarðgöng tengd þeim virkjunum. Einnig 

ýmis önnur gögn s.s. borholur, smávirkjanakostir og heimarafstöðvar. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Í hvert sinn sem nýr áfangi 

hefst, á sér stað mikil gagnavinnsla og rannsóknarvinna til að meta nýja virkjanakosti. 

https://www.ramma.is/
https://www.ramma.is/saga/3.-afangi/nidurstodur-3.-afanga/kort-af-verndarsvaedum/
https://www.ramma.is/rammaaaetlun/4.-afangi/skil-verkefnisstjornar-4.-afanga/
https://ust.is/nattura/fridlysingar/fridlyst-svaedi-a-rammaaaetlun/
http://map.is/os/
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4.3.2 Náttúruminjaskrá og sérstök vernd 

Lög um náttúruvernd nr. 60/2013 sem leystu af hólmi eldri náttúruverndarlög frá 1999 voru 

samþykkt á Alþingi 2013 en tóku fyrst gildi í nóvember 2015 þar sem þau voru afturkölluð 

af umhverfis- og auðlindaráðherra áður þau tóku gildi, svo hægt væri að endurskoða þau til 

að styrkja stöðu náttúruverndar og ná víðtækri sátt við haghafa og almenning (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2013b). Lögin eru mun ítarlegri en eldri lög og fela í sér nýmæli í 

íslenskri náttúruverndarlöggjöf, m.a. eru útfærðar nokkrar meginreglur umhverfisréttar, 

staða almannaréttar er styrkt og stjórnvöld fá auknar heimildir til þess að bregðast við 

brotum, auk þess sem kveðið er á um sérstakan Náttúruverndarsjóð sem er ætlað að stuðla 

að náttúruvernd og umönnun náttúruminja og auka fræðslu og gerð kortagrunns með 

upplýsingum um vegi og vegslóða landsins. Einnig eru ákvæði um friðun vistkerfa, vistgerða 

og tegunda ítarlegri en í gildandi lögum og sérstakur kafli fjallar um innflutning og dreifingu 

framandi lífvera, auk þess sem friðlýsingarflokkum fjölgað með það fyrir augum að 

endurspegla betur markmið friðlýsinga og sérstaklega er mælt fyrir um friðlýsingar 

vatnasvæða (þingskjal nr. 537/2012-2013). 

Eins og segir í þingskjali nr. 537/2012-2013 í frumvarpi til laganna, er í nýju lögunum gert 

ráð fyrir náttúruminjaskrá sem skiptist í þrjá hluta: A-hluta með lista yfir friðlýst svæði og 

friðaðar vistgerðir, vistkerfi og tegundir og samsvarar lista yfir friðlýstar náttúruminjar í 

náttúruminjaskrá samkvæmt eldri lögum, B-hluta sem er framkvæmdaáætlun um 

friðlýsingar og friðun til næstu fimm ára og lögð fyrir Alþingi til samþykkis og samsvarar 

náttúruverndaráætlun samkvæmt eldri lögum og C-hluta með lista yfir aðrar náttúruminjar 

sem ástæða þykir til að friðlýsa eða friða, svipað og í eldri lögum, en eru a.m.k. ekki að svo 

komnu á framkvæmdaáætluninni. Umhverfis- og auðlindaráðherra er heimilt að kveða á um 

tímabundið bann við framkvæmdum eða nýtingu sem skaðað getur verndargildi 

náttúruminja sem eru á framkvæmdaáætlun B-hluta en það varðar refsingu að spilla 

friðlýstum náttúruminjum í A-hluta (sbr. náttúruverndarlög). Breytingar hafa orðið frá fyrri 

lögum á því hvað fellur undir sérstaka vernd samkvæmt 61. gr. náttúruverndarlaganna (áður 

37.gr eldri laga) og birkiskógar og votlendi hafa bæst við þau vistkerfi og jarðminjar sem 

njóta sérstakrar verndar. Einnig ber nú að forðast röskun svæðis nema brýna nauðsyn beri 

til, en áður var það orðað „eins og kostur er“, og nú er skylt að afla framkvæmdaleyfis og/eða 

byggingarleyfis. 

Náttúrufræðistofnun Íslands metur verndargildi og annast skráningu náttúruminja, undirbýr 

tillögur um náttúruminjar fyrir B og C-hluta hennar og hefur umsjón með C-hluta (þingskjal 

nr. 537/2012-2013). Umhverfisstofnun sér svo um að undirbúa friðlýsingar svæða í B-hluta 

með því að meta tillögurnar út frá nauðsynlegum verndarráðstöfunum, kostnaði við þær og 

ýmsum öðrum hagsmunum en allar tillögur til friðlýsingar eru að lokum háðar staðfestingu 

umhverfis- og auðlindaráðherra áður en ráðherra leggur þær fram sem þingsályktunartillögu 

(Náttúrufræðistofnun Íslands, 2021). Í byrjun sumars 2017 hófst undirbúningur að gerð 

fyrstu framkvæmdaáætlunar náttúruminjaskrár, í apríl 2018 birti Náttúrufræðistofnun 112 

svæði (82 í forgangi) og í desember 2020 var svæðum bætt við og þá voru þau orðin samtals 

131 (Landvernd, 2018; Náttúrufræðistofnun Íslands, 2021) en þeirri undirbúningsvinnu 

hefur ekki enn verið lokið. 

Friðlýst svæði eru fjölmörg en skilmálar og reglur eru afar mismunandi og fara eftir 

markmiðum friðlýsingarinnar, eðli svæðisins og samkomulagi við hagsmunaaðila og eru 

friðlýsingarflokkarnir þannig fjölmargir, s.s. náttúruvé, þjóðgarðar, friðlönd, verndarsvæði 

með sjálfbærri nýtingu og fólkvangar. Umhverfisstofnun fer með umsjón og rekstur 
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friðlýstra svæða auk þjóðgarðsins Snæfellsjökuls og svæði Mývatns og Laxá í Suður-

Þingeyjarsýslu og þar fyrir utan eru Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og Vatnajökulsþjóðgarður 

reknir sem sjálfstæðar stofnanir og Breiðafjarðarnefnd fer með verndun Breiðafjarðar, en 

sérlög gilda um vernd Breiðafjarðar, Þingvallavatn og vatnasviðs þess, Mývatn og Laxá og 

um Vatnajökulsþjóðgarð (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021j). Með lagabreytingu á 

náttúruverndarlögum sem var samþykkt í febrúar 2021 hefur friðlýsingarferlið verið gert 

skilvirkara með því að stytta kynningartíma á áformum um friðlýsingu og umsagnartíma um 

drög að friðlýsingarskilmálum og einnig hefur undanþáguheimild frá ákvæðum friðlýsinga 

verið færð frá ráðherra til Umhverfisstofnunar, til þess að tryggja að hægt verði að fá 

ákvörðunina endurskoðaða á stjórnsýslustigi eins og kveðið er á um í Árósasamningnum 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021b). 

Í stefnuyfirlýsingu síðustu ríkisstjórnar er kveðið á um stofnun þjóðgarðs á miðhálendi 

Íslands og voru frumvörp um Hálendisþjóðgarð og stofnun Þjóðgarðsstofnunar send til 

Alþingis í október 2020 (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020c). Í frumvörpunum er gert 

ráð fyrir að þjóðlendur innan miðhálendislínu verði að hálendisþjóðgarði (sem myndi þá ná 

yfir um 30% af öllu landinu) en núverandi virkjanasvæði skilgreind sem jaðarsvæði og því 

ekki hluti þjóðgarðsins og einnig að komið verði á fót Þjóðgarðsstofnun sem taki við 

lögbundnum verkefnum Vatnajökulsþjóðgarðs, þjóðgarðsins á Þingvöllum og þeim 

málefnum náttúruverndar sem Umhverfisstofnunar fer með í dag, auk þess sem 

Hálendisþjóðgarður, falli þar undir (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020c). Frumvarp 

um Hálendisþjóðgarð var tekið til umræðu á Alþingi en hlaut ekki samþykki og var vísað 

aftur til ríkisstjórnarinnar og umhverfis- og auðlindaráðherra (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2022). Í stjórnarsáttmála þeirrar ríkisstjórnar sem tók við í nóvember 

2021 er kveðið á um að stofnaður verði þjóðgarður á þegar friðlýstum svæðum og jöklum á 

þjóðlendum á hálendinu með breytingu á lögum um Vatnajökulsþjóðgarð (Stjórnarráð 

Íslands, 2021f), sem eru umfangsminni hugmyndir en fyrri ríkisstjórn gerði ráð fyrir. 

Lög um náttúruvernd og náttúruminjaskrá hefur bein áhrif á skipulagsgerð, m.a. skal í 

skipulagsstefnum sveitarfélaga gera grein fyrir þeim svæðum sem njóta verndar, þar á meðal 

náttúruminjum í A-, B- og C-hluta náttúruminjaskrár og náttúrufyrirbærum sem njóta 

sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. náttúruverndarlaga. Umhverfisstofnun heldur úti 

vefsíðu yfir náttúruverndarsvæði þar sem er m.a. að finna náttúruminjaskrá flokkaða eftir 

landsvæðum og friðlýst svæði í kortasjá. Náttúrufræðistofnun er með vefsíðu með nokkrum 

kortasjám og einnig yfirlit tillagna að svæðum á framkvæmdaáætlun (B-hluta) 

náttúruminjaskrá sem kortasjá og sem lista á vefsíðu. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum heldur úti 

kortavefsjá þjóðgarðsins, þar sem m.a. sjá vatnasvið Þingvallavatns. 

 

https://ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/
https://www.ust.is/nattura/natturuverndarsvaedi/natturuminjaskra/
https://kortasja.ust.is/mapview/?application=FRID
https://www.ni.is/midlun/utgafa/kort/kortasjar
https://www.ni.is/midlun/utgafa/kort/kortasjar
https://www.ni.is/midlun/natturuminjaskra#Till%C3%B6gur
https://natturuminjaskra.ni.is/
https://www.ni.is/midlun/natturuminjaskra#Till%C3%B6gur
http://geo.alta.is/thingvellir/
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(Uppruni myndar: Umhverfisstofnun, 2022a) 

Mynd 4.8 Friðlýst svæði og svæði vernduð skv. lögum. 

 

(Uppruni myndar: Umhverfisstofnun, 2022b) 

Mynd 4.9 Friðlýst svæði og svæði friðlýst á grundvelli rammaáætlunar 
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Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Friðlýst svæði (þjóðgarður, friðland, náttúruvætti, 

búsvæði, fólkvangur, landslagsverndarsvæði, óbyggð víðerni og svæði friðlýst á grundvelli 

rammaáætlunar) og friðlýsingar í kynningu. Svæðum hefur ekki ennþá verið friðlýst í 

flokkana náttúruvé, heil vatnakerfi og verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda. 

Svæði sem njóta verndar samkvæmt sérlögum (Þingvellir, Vatnajökulsþjóðgarður, Mývatn 

og Laxá og Breiðafjörður). Náttúruminjar með ástæðu að friðlýsa skv. náttúruverndaráætlun 

(B-hluti) og aðrar náttúruminjar, þ.e. landsvæði, náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði 

þeirra, vistgerðir og vistkerfi sem rétt þykir að vernda (C-hluti). Náttúrufyrirbæri sem njóta 

sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd (votlendi, stöðuvötn og tjarnir, 

sjávarfitjar og leirur, mikilvægir birkiskógar, eldvörp, eldhraun, gervigígar og hraunhellar, 

fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettur). Votlendissvæði alþjóðlega Ramsarsamningsins. 

Einnig gróður og vistgerðakort, mikilvæg fuglasvæði og selalátur við strendur Íslands.  

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Svæði sem falla undir 

friðlýsingu eru uppfærð um leið og þau eru staðfest af ráðherra og sem þingsályktunartillaga. 

Einnig eru upplýsingar á B og C-hluta náttúruminjaskrár uppfærðar 

reglulega.Aðgerðaáætlun í loftlagsmálum. 

4.3.3 Landgræðsluáætlun 

Sú landgræðsluáætlun sem var lögð til grundvallar við mótun landsskipulagsstefnu, var 

áætlun frá 2003-2014. Í júní 2012 var unnin greinargerð af starfshóp skipuðum af 

umhverfisráðherra sem hafði það hlutverk að meta hvert skyldi vera inntak og áherslur nýrrar 

löggjafar um landgræðslu og skila til ráðherra og á þeim grunni var í desember 2018 var 

frumvarp til nýrra landgræðslulaga nr. 155/2018 samþykkt á Alþingi, en það var fyrsta 

endurskoðun fyrri laga frá 1955 (Bændablaðið, 2015;  Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 

2018d). Í kjölfarið var farið að undirbúa lýsingu fyrir nýja landgræðsluáætlun til 10 ára 

(Verkefnisstjórn um landgræðsluáætlun, 2020) sem var kynnt í janúar 2020 og segir að í 

landgræðsluáætlun verði m.a. mótuð framtíðarsýn fyrir aukna jarðvegsvernd, endurheimt 

vistkerfa og sjálfbæra landnýtingu til langs tíma, markmið verði skilgreind og meðfylgjandi 

aðgerðaáætlun sett fram (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020b). Fjallað verður um 

möguleika á endurheimt vistkerfa á stórum samfelldum svæðum, einkum birki- og víðikjarrs 

og endurheimt votlendis og sjálfbæra nýtingu lands, en auk þess verði horft til 

samlegðaráhrifa landgræðslu, loftslagsmála og líffræðilegrar fjölbreytni (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2020b). Landsáætlun í skógrækt er í mótun samhliða vinnu við 

landgræðsluáætlunina. Ætlast er til að þar verði samræmi á milli þó að áherslur verði ekki 

þær sömu (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2019c) og hófst sú samræmingarvinna í 

matvælaráðuneytinu í apríl 2022 (Matvælaráðuneytið, 2022).  

Stefnugerðin snertir skipulagsgerð beint því þar er kveður á um endurheimt vistkerfa og 

tillögur um breytingu á nýtingu lands þar sem það á við t.d. friðun fyrir ákveðinni 

landnýtingu o.s.frv. Eins og áður hefur verið nefnt, þá er átak í kolefnisbindingu og því að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda önnur af tveimur megináherslum í aðgerðaáætlun 

ríkisstjórnarinnar í loftlagsmálum. Þar mun skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis 

gegna lykilhlutverki. Í kortavefsjá Landgræðslunnar eru gagnaþekjur af landgræðslusvæðum 

þar sem uppgræðsla er stunduð og einnig aðgerðasvæði Landgræðslunnar gegnum árin. 

 

https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7bddf23505-8e3b-ea11-945b-005056850474%7d
http://luklgr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6fcd75b9afb5475fadcea81685346751
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(Uppruni myndar: Landgræðslan, 2021) 

Mynd 4.10 Uppgræðslusvæði Landgræðslunnar og önnur aðgerðasvæði. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Virk landgræðslusvæði, uppgræðsluaðgerðir 

Landgræðslunnar 2000-2019 og í verkefninu Bændur græða landið, óvirk landgræðslusvæði, 

landgræðslugirðingar, beitarlönd sauðfjár, jarðvegsrof og stöðumat á ástandi gróður- og 

jarðvegsauðlinda (GróLind). 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Mikil gagnavinnsla með 

landupplýsingagögn er framundan, þar sem verið er að undirbúa að gera allar 

kortaupplýsingar úr rannsóknum Landgræðslunnar aðgengilegar almenningi í kortavefsjám. 

Búið er að kortleggja skurði landsins og verið er að flokka framræst votlendi og tímasetja 

skurðina til að meta ástand þeirra og þannig áhrifin af því að endurheimta einn skurð umfram 

annan. Einnig þarf að vinna ýmis gagnsöfn aftur til að fá meiri nákvæmni, td. jarðvegsrof 

sem er gagnasafn frá 1997 og beitarlönd. Þannig væri hægt að fá mun meiri nákvæmni í þá 

kortagerð sem verið er að sýna með verkefninu GróLind. 

4.3.4 Landsáætlun í skógrækt 

Ný lög um skóga og skógrækt nr. 33/2019 voru samþykkt á Alþingi í maí 2019. Þetta var 

fyrsta heildarendurskoðun eldri laga frá árinu 1955 og verulegar breytingar orðnar á löggjöf 

og alþjóðasamningum á sviði umhverfismála, m.a. ný lög um náttúruvernd, skipulagsmál og 

um mat á umhverfisáhrifum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2019b). Sett eru fram ný 

markmið m.a. fyrir verndun náttúruskóga og aukna útbreiðslu þeirra, ræktun skóga til 

fjölþættra nytja, sjálfbæra nýtingu skóga og kveðið á um gerð landsáætlunar í skógrækt fyrir 

landshluta og landið allt (þingskjal nr. 246/2018-2019). Landsáætlun í skógrækt (Umhverfis- 

og auðlindaráðuneytið, 2021e) fjallar um stöðu og framtíð skóga og tölusetur 
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árangursmarkmið og eru drögin nú til meðferðar hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu, en 

gert er ráð fyrir að ráðherra leggi þau fyrir Alþingi til samþykktar (Skógræktin, 2021a). Eldri 

stefna um skógrækt frá janúar 2013, Skógar á Íslandi - Stefna á 21. Öld (Skógrækt ríkisins, 

2013) var ekki lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu. Eins og áður hefur 

komið fram er vinna í gangi í matvælaráðuneytinu til að tryggja samræmi við 

landgræðsluáætlun (Matvælaráðuneytið, 2022).  

Stefnan tengist skipulagsgerð beint þar sem lögð er áhersla á samþættingu við aðrar áætlanir 

ríkis og sveitarfélaga sem og alþjóðlegar skuldbindingar og að samræmi sé á milli 

landsáætlunar í skógrækt og landgræðsluáætlunar sem unnin er á sama tíma. Einnig er lögð 

áhersla á endurheimt náttúruskóga á stórum samfelldum svæðum, ræktun nýrra skóga til að 

byggja upp fjölbreytta skógarauðlind til sjálfbærra nytja og að gera ráð fyrir vali á landi til 

skógræktar með tilliti til náttúruverndar, minjaverndar og landslags. Skógræktin heldur úti 

skóglendisvefsjá sem sýnir skóglendi á Íslandi en greinir einnig milli útbreiðslu náttúrulegs 

birkis og ræktaðra skóga. 

 

 

(Uppruni myndar: Skógræktin, 2021b) 

Mynd 4.11 Skóglendi á Íslandi. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Náttúrulegt birki, ræktaðir skógar. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Samkvæmt nýjum 

skógræktarlögum á Skógræktin að halda skógaskrá yfir skóga landsins og kjarr, með 

upplýsingum m.a. um staðsetningu, mörk þeirra, flatarmál og trjátegundir. Næsta vetur hefst 

þessi flokkun og niðurstöður verða m.a. birtar á landupplýsingaformi. 

https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Skogstefna-jan-2013.pdf
https://www.skogur.is/is/rannsoknir/skogar-i-tolum/skoglendisvefsja
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4.3.5 Vatnaáætlun 

Í apríl 2022 var fyrsta vatnaáætlun Íslands 2022-2027 (Umhverfisstofnun, 2022e) staðfest 

af umhverfis-, orku og loftslagsráðherra, ásamt meðfylgjandi vöktunaráætlun og 

aðgerðaáætlun. Áætlanirnar ná yfir allt grunnvatn og yfirborðsvatn hér á landi og fela í sér 

heildstæða stefnu um verndun vatnsauðlindarinnar með aðgerðum til að tryggja gott ástand 

vatns og vöktunaráætlun sem er ætlað að samræma vöktun á vatni um allt land (Umhverfis-

, orku- og loftslagsráðuneytið, 2022b). Gerð stefnunnar er búin að hafa talsvert langan 

aðdraganda því stefnt var að gerð hennar í kjölfar laga um stjórn vatnamála nr. 36/2011 en 

markmið laganna er að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns, langtímavernd 

vatnsauðlindarinnar og að skapa grundvöll fyrir góða og skilvirka stjórnsýslu við stjórn 

vatnamála, m.a. stofnun vatnaráðs sem er umhverfis- og auðlindaráðherra til ráðgjafar um 

stjórn vatnamála, auk þess sem kveðið er á um að unnin verði stöðuskýrsla til að meta 

núverandi ástand vatns (þingskjal nr. 344/2010-2011). Stöðuskýrslan var gefin út af 

Umhverfisstofnun árið 2013 og gaf yfirlit af stöðu vatnasvæða, gerði grein fyrir flokkun 

vatns í svokölluð vatnshlot og lýsti gerð þeirra og ástandi með hliðsjón af álagi og áhrifum 

af starfsemi manna (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2012). 

Stefnan snertir skipulagsgerð með beinum hætti enda kemur fram í lögum um stjórn 

vatnamála að opinberar áætlanir á vegum stjórnvalda t.d. vegna skipulagsmála skulu vera í 

samræmi við þá stefnumörkun um vatnsvernd sem fram kemur í vatnaáætlun. Í stefnunni er 

m.a. vatn flokkað í vatnshlot, álag á vatn kortlagt og birt yfirlit yfir vernduð og viðkvæm 

svæði. Umhverfisstofnun heldur úti frekari upplýsingum á vefsíðu vatnaáætlunar. Í samstarfi 

við Veðurstofu Íslands sér Umhverfisstofnun einnig um rekstur vatnavefsjár, þar sem hægt 

er að skoða ýmis gögn og upplýsingar er varða stjórn vatnamála s.s. vatnshlot og 

gerðarskiptingu þeirra, álag á vatnshlot, eftirlit og vöktun, náttúrufar og landgerð. 

Orkustofnun vann í samstarfi við Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun gagnasett yfir 

vatnsverndarsvæði, sem má sjá í kortavefsjá Orkustofnunar. 

 

https://ust.is/library/sida/haf-og-vatn/Vatna%C3%A1%C3%A6tlun%202022-2027_DR%C3%96G.pdf
http://vatn.is/
https://vatnshlotagatt.vedur.is/
http://map.is/os/
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(Uppruni myndar: Orkustofnun, 2021b) 

Mynd 4.12 Vatnsverndarsvæði. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Vatnsverndarsvæði (brunnsvæði, grannsvæði, 

fjarsvæði, öryggissvæði). 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: mikilvægt er að safna 

uppfærðum gögnum fyrir landið allt á miðlægan hátt, því gögnin voru síðast uppfærð á 

Orkustofnun í lok árs 2016 og tugir aðila í samfélaginu eiga og nota gagnasettið reglulega. 

Samkvæmt lögum eiga sveitarfélög samhliða stafrænni aðalskipulagsvinnu að uppfæra og 

senda þessar upplýsingar til Skipulagsstofnunar og þegar öll sveitarfélög hafa lokið þeirri 

vinnu, þá liggja þessi gögn fyrir. Vatnsverndarmálin heyra undir heilbrigðiseftirlit 

sveitarfélaganna og Umhverfisstofnun en líka Orkustofnun m.t.t. grunnvatns og það þarf að 

skýra hvaða stofnun eigi gagnasettið formlega, beri ábyrgð á að halda utan um það og tryggja 

að gögnin séu uppfærð með samræmdum hætti til dreifingar. Í erindisbréfi frá Orkustofnun 

til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins hefur verið óskað eftir að ábyrgðaraðili sé settur yfir 

þessa gagnasöfnun og að Skipulagsstofnun, með sitt stjórnsýsluhlutverk gagnvart 

sveitarfélögunum, hafi það hlutverk. 

4.3.6 Landsáætlun um uppbyggingu ferðaþjónustuinnviða 

Í mars 2016 samþykkti Alþingi lög nr. 20/2016 um gerð landsáætlunar um uppbyggingu 

innviða til verndar náttúru og menningarsögulegum minjum, þar sem í fyrsta sinn er unnið 

að heildstæðri áætlun sem nær yfir allt landið og hefur það að markmiði að draga úr álagi 

vegna nýtingar í þágu ferðamennsku með því að móta stefnu, samræma og forgangsraða 

tillögum um uppbyggingu, rekstur og viðhald ferðamannsvæða, ferðamannastaða og 

http://www.althingi.is/altext/145/s/1051.html
http://www.althingi.is/altext/145/s/1051.html
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ferðamannaleiða (þingskjal nr. 133/2015-2016). Á lögunum byggðist svo stefnumarkandi 

landsáætlun til 12 ára (þingskjal nr. 1245/2017-2018) auk þriggja ára verkefnaáætlunar sem 

er hluti af og innan ramma tólf ára áætlunarinnar sem samþykkt var á Alþingi í júní 2018, 

en með áætlun til tólf ára er lögð áhersla á langtímahugsun innviðauppbyggingar, yfirsýn og 

hagkvæmni í ráðstöfun ríkisfjármuna (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2018a). 

Verkefnaáætlun til 3 ára er endurmetin og sett fram á hverju ári, sú nýjasta í mars 2021 og 

gildir hún fyrir árin 2021-2023 (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2021b). 

Áætlanirnar eru tengdar skipulagsgerð með beinum hætti með markmiðum um 

skipulagningu, hönnun og uppbyggingu innviða á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum 

milli þeirra og að stöðum þar sem náttúra eða minjar eru sérlega viðkvæmar eða innviðir 

ónógir. Verkefnaáætlunin styður við stefnu stjórnvalda til uppbyggingar innviða á 

ferðamannastöðum og þar er yfirlit yfir þá staði sem hafa fengið fjármögnun og á að ráðast 

í aðgerðir af hálfu stjórnvalda. Framkvæmdasjóður ferðamannastaða fjármagnar hins vegar 

framkvæmdir á ferðamannastöðum og ferðamannaleiðum í eigu eða umsjón sveitarfélaga og 

einkaaðila. Markmið og hlutverk sjóðsins er að öðru leyti svipað og áætlun stjórnvalda. 

Ferðamálastofa annast rekstur sjóðsins og heldur utan um kortavefsjá þar sem  hægt er að 

sjá úthlutanir landsáætlunar og framkvæmdasjóðsins eftir staðsetningu. Umhverfisstofnun 

heldur utan um ástandsmat á áfangastöðum innan náttúruverndarsvæða, sem gefur 

vísbendingu um hvort og hvernig svæði þola umferð og getur þannig nýst inn í aðra 

stefnumörkun eða sýnt árekstra (Umhverfisstofnun, 2022d). 

 

 

(Uppruni myndar: Ferðamálastofa, 2021a) 

Mynd 4.13 Styrkir til uppbyggingu ferðaþjónustuinnviða 2021-2023. 

https://www.althingi.is/altext/148/s/1245.html
https://www.althingi.is/altext/148/s/1245.html
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=6a0871f3-61fd-11ea-945f-005056bc4d74
https://ferdamalastofa.gistemp.com/vefsjar/frla/
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Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Úthlutanir landsáætlunar ferðaþjónustuinnviða og 

framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og ástandsmat áfangastaða innan náttúruverndarsvæða. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Ný gögn verða til við hverja 

úthlutun sjóðanna. Þeim landupplýsingagögnum sem verða til við ástandsmat áfangastaða er 

ekki safnað í gagnagrunn, en það þyrfti að gera. 

4.3.7 Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 

Aðgerðaáætlun í loftslagsmálum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020d) er safn aðgerða 

til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og stuðla að aukinni kolefnisbindingu þannig að 

Ísland geti staðið við markmið Parísarsamningsins til 2030 og markmið ríkisstjórnarinnar 

um kolefnishlutleysi árið 2040, en með aðgerðunum nær Ísland 35% samdrætti fram til 

ársins 2030 sem er umfram alþjóðlegar skuldbindingar sem nema 29% samdrætti 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020e). Megináherslurnar eru á orkuskipti í 

samgöngum og átak í kolefnisbindingu þar sem skógrækt og landgræðsla gegna 

lykilhlutverki og markvisst verður dregið úr losun gróðurhúsalofttegunda með endurheimt 

votlendis, en einnig fá breyttar ferðavenjur nú aukið vægi, úrgangsmál og sóun eru dregin 

sérstaklega fram, markvisst er ýtt undir ýmiss konar loftslagsvænar breytingar í samfélaginu 

og áhersla er lögð á aðgerðir þar sem ríkið getur leitt mikilvægar samfélagsbreytingar með 

umskiptum í eigin starfsemi (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020e). Áætlunin verður 

áfram í stöðugri endurskoðun líkt og fyrri útgáfur, og aðgerðir verða uppfærðar og nýjum 

bætt við eftir því sem þörf krefur til að tryggja áframhaldandi árangur (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2020e). Fyrri aðgerðaáætlun frá 2010 var lögð til grundvallar við mótun 

landsskipulagsstefnu og einnig Stefnumörkun í loftlagsmálum (Umhverfisráðuneytið, 2007) 

sem var gefin út árið 2007 og setur þau markmið að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda 

um 50-75% fram til ársins 2050, að standa við alþjóðlegar skuldbindingar innan ramma 

Loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og Kýótó-bókunarinnar og stuðla að aukinni 

bindingu kolefnis úr andrúmslofti með skógrækt og landgræðslu, endurheimt votlendis og 

breyttri landnotkun. Til að fylgja eftir markmiðum aðgerðaáætlunarinnar og 

stefnumörkunarinnar um kolefnisbindingu og samdrátt í losun frá landi var gefin út árið 2019 

sérstök aðgerðaáætlun um bætta landnýtingu í þágu loftlagsmála (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2019a). Stefna um aðlögun samfélags okkar að loftslagsbreytingum í 

ljósi loftlagsvár (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021k) var gefin út í september 2021 

og verður lögð til grundvallar við gerð aðgerðaáætlunar til að fylgja stefnunni eftir, en árið 

2019 var fest í lög um loftslagsmál nr. 70/2012 að slíka áætlun skuli vinna (Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið, 2021). Stefnan er fyrsta framtíðarsýn stjórnvalda um að íslenskt 

samfélag og lífríki búi að viðnámsþrótti frammi fyrir loftslagsvá og verður aðlögun að 

loftslagsbreytingum höfð til hliðsjónar við ákvarðanatöku í samfélaginu, hvort heldur sem 

er hjá stjórnvöldum, stofnunum, sveitarfélögum, fyrirtækjum, félagasamtökum eða 

almenningi því ljóst er að greiningar og ákvarðanir framtíðarinnar þurfa að taka mið af 

loftslagsbreytingum (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021l). 

Aðgerðaáætlunin er mjög þverlæg og er ein viðamesta fagstefna ríkisins. Áætlunin snertir 

skipulagsgerð með beinum og óbeinum hætti, og hefur áhrif eða tengist mjög mörgum öðrum 

fagstefnum stjórnarráðsins. Áætlunin byggir á mjög ítarlegum útreikningum á ávinningi 

aðgerðanna sem settar eru fram, tölulegum markmiðum og áætlun um fjármögnun til að ná 

markmiðunum. Á vefsíðu áætlunarinnar er hægt að fylgjast með framgangi hennar. 

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Adgerdaaetlun%20i%20loftslagsmalum%20onnur%20utgafa.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/Adgerdaaetlun%20i%20loftslagsmalum%20onnur%20utgafa.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/Stefnumorkun_i_loftslagsmalum.pdf
http://co2.is/
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Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint, eða eru tengdari öðrum 

stefnum. 

4.3.8 Stefna um úrgangsmál  

Í júní 2021 kom út ný heildarstefna í úrgangsmálum undir heitinu í átt að hringrásarhagkerfi 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2021c) og gildir hún frá 2021 til 2032. Stefnan styður 

við myndun hringrásarhagkerfis á Íslandi og er lykilaðgerð í að draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda frá úrgangi (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2021). Stefnan skiptist 

í tvo meginhluta, stefnu um meðhöndlun úrgangs sem tekur við eldri stefnu um sömu mál 

(sem var lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu) og stefnunni saman gegn 

sóun (Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2016a) sem kom út árið 2016 og er gildandi stefna 

um úrgangsforvarnir til 2027 (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2021). 

Stefnurnar snerta skipulagsgerð með óbeinum hætti. Meðhöndlun úrgangs á að valda sem 

minnstum óæskilegum áhrifum á umhverfið og draga á úr myndun úrgangsefna. Einnig á að 

draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og hráefnisnotkun og minnka dreifingu á efnum sem 

eru skaðleg heilsu og umhverfi. Áhersla er lögð á nægjusemi og nýtni og fræðslu til að koma 

í veg fyrir myndun úrgangs. Í tengslum við stefnu um úrgangsforvarnir var gerð 

upplýsingasíða um úrgangsforvarnir. Umhverfisstofnun heldur einnig úti tölfræðisíðu um 

ýmsa úrgangsflokka og hvernig gengur að uppfylla þau markmið sem hafa verið sett. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.3.9 Stefnumörkun um líffræðilega fjölbreytni 

Stefnumörkun um framkvæmd samnings Sameinuðu þjóðanna um líffræðilega fjölbreytni 

(Umhverfisráðuneytið, 2008) var gefin út árið 2008. Vinna að nýrri stefnumótun og 

framkvæmdaáætlun fyrir líffræðilega fjölbreytni hófst í janúar 2020 en er ekki lokið 

(Umhverfis- og auðlindaráðuneytið, 2020a). 

Stefnan tengist skipulagsgerð með beinum hætti, en í stefnunni er lögð áhersla á að viðhalda 

fjölbreytileika tegunda og vistgerða, forðast verði eins og kostur er að skerða frekar votlendi 

og önnur lykil vistkerfi og unnið verði að endurheimt votlendis og annarra mikilvægra 

vistkerfa þar sem slíkt er talið mögulegt. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni en eru tengdari öðrum stefnum. 

4.4 Á málefnasviði atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis 

Fjórar fagstefnur fóru í stöðumat. Kerfisáætlun sem var lögð til grundvallar við mótun á 

landsskipulagsstefnu og þrjár nýlegar fagstefnur: orkustefna og aðgerðaáætlun hennar, 

matvælastefna og framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu. Að auki voru þrjár þingsályktanir, 

sem lagðar voru til grundvallar við mótun á viðauka landsskipulagsstefnu, skoðaðar 

samhliða viðeigandi fagstefnu: stefna stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfis raforku, 

stefna stjórnvalda um lagningu raflína og aðgerðaáætlun um orkuskipti. 

https://www.stjornarradid.is/library/02-Rit--skyrslur-og-skrar/I_att_ad_hringrasarhagkerfi%20-%20Copy%20(3).pdf
https://samangegnsoun.is/
https://ust.is/graent-samfelag/urgangsmal/umhverfisvisar-og-tolfraedi/tolfraedi/
https://www.stjornarradid.is/media/umhverfisraduneyti-media/media/PDF_skrar/liffjolbreytni.pdf
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4.4.1 Orkustefna og aðgerðaáætlun um orkuskipti 

Árið 2011 lagði þáverandi iðnaðarráðherra fram á Alþingi, skýrslu stýrihóps um mótun 

heildstæðrar orkustefnu (þingskjal nr. 286/2011-2012) og árið 2017 samþykkti Alþingi 

aðgerðaáætlun um orkuskipti (þingskjal nr. 1002/2016-2017) með markmið til ársins 2030 

um hlutdeild endurnýjanlegra orkugjafa í samgöngum og haftengdri starfsemi og fyrirætlanir 

um að styrkja hagræna hvata, vinna að uppbyggingu innviða og stuðla að tækniþróun tengdri 

endurnýjanlegum orkugjöfum (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2017). Árið 2018 

var skipaður starfshópur til að vinna orkustefnu fyrir Ísland og í október árið 2020 var svo 

samþykkt á Alþingi Orkustefna til ársins 2050: Sjálfbær orkuframtíð (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2020a), sem felur í sér tólf meginmarkmið og framtíðarsýn sem 

kveður m.a. á um að öll orkuframleiðsla sé af endurnýjanlegum uppruna, orkan sé nýtt með 

sjálfbærum hætti, orkuþörf sé mætt með öruggum hætti, Ísland sé leiðandi í sjálfbærri 

orkuvinnslu og orkuskiptum og sátt ríki um vernd náttúru og nýtingu orkuauðlinda 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2020b). Í febrúar 2021 var svo kynnt á Alþingi 

aðgerðaáætlun orkustefnunnar (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021d), með 38 

skilgreindum aðgerðum og verkefnum sem er ætlað að framfylgja stefnunni og styðja við 

hana (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021e). Orkustefnan styður við markmið 

aðgerðaáætlunar um orkuskipti, en hafinn er undirbúningur að nýrri aðgerðaáætlun á því 

sviði (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021d). 

Stefnan og aðgerðaáætlanirnar tvær snerta skipulagsgerð með óbeinum hætti m.a. með 

áætlunum um að breyta lögum og reglugerðum til að einfalda og samþætta ferli sem snerta 

orkukosti og flutningskerfið og með vísun í aðrar áætlanir s.s. kerfisáætlun og rammaáætlun. 

Einnig í tengslum við raforkuöryggi, jafnt aðgengi að orku um allt land og uppbyggingu 

innviða fyrir endurnýjanlega orkugjafa. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni óbeint, eru tengd öðrum stefnum. 

4.4.2 Kerfisáætlun 

Samkvæmt raforkulögum nr. 65/2003 hefur Orkustofnun það hlutverk að fara yfir og meta 

kerfisáætlun Landsnets með hliðsjón af stefnum stjórnvalda um lagningu raflína (þingskjal 

nr. 1355/2014-2015) og um uppbyggingu flutningskerfis raforku (þingskjal nr. 1244/2017-

2018). Kerfisáætlun er gefin út á hverju ári og megin þættir hennar eru langtímaáætlun sem 

sýnir hvaða hluta í meginflutningskerfinu fyrirhugað er að byggja upp eða uppfæra á næstu 

tíu árum og framkvæmdaáætlun sýnir áætlaðar fjárfestingar í flutningskerfinu til næstu 

þriggja ára, og er samþykkt Orkustofnunar á framkvæmdaáætluninni ígildi leyfis fyrir 

framkvæmdunum og kemur í stað leyfisveitinga fyrir einstaka framkvæmdir (Orkustofnun, 

2020). Orkustofnun hefur nýjustu kerfisáætlun 2021-2030; langtímaáætlun um þróun 

flutningskerfis raforku (Landsnet, 2021a) og áætlun um framkvæmdaverk 2022-2024 

(Landsnet, 2021b) til formlegrar meðferðar (Orkustofnun, 2021a). 

Kerfisáætlun er beintengd skipulagsgerð þar sem grunnnet raforkukerfisins er skilgreint og 

áætlaðar framkvæmdir til næstu þriggja ára. Stefnur um lagningu raflína og uppbyggingu 

flutningskerfis koma að skipulagsgerð varðandi hvenær leggja skuli raflínur í jörð og hvenær 

reisa þær sem loftlínur, að leita skuli leiða til að draga úr sjónrænum áhrifum og tryggja að 

náttúruverndarlögum sé fylgt og ályktun um að ekki verði ráðist í línulagnir yfir hálendið. Í 

https://www.althingi.is/altext/146/s/1002.html
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/Orkustefna/200327%20Atvinnuvegaraduneytid%20Orkustefna%20A4%20V5.pdf
https://www.landsnet.is/um-okkur/utgafa-og-samskipti/kerfisaaetlun/framtidin/
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kortavefsjá Landsnets má sjá núverandi dreifikerfi. Í kortavefsjá Orkustofnunar má sjá 

varaaflstöðvar fyrir bæjarfélög, hafnir og stóriðju. 

 

 

(Uppruni myndar: Landsnet, 2021c) 

Mynd 4.14 Orkuflutningsmannvirki. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Háspennulínur, háspennumöstur, tengivirki, 

jarðstrengir og sæstrengir. Gögn úr kerfisáætlun 2021-2030 vegna áætlaðra verkefna sem 

eru ekki komin til framkvæmda (endurnýjun og ný orkuflutningsmannvirki). Varaaflstöðvar. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Gögnin eru í sífelldri 

endurskoðun samhliða framkvæmdum á núverandi kerfisáætlun og ný bætast við þegar 

áætlunin er endurskoðuð á hverju ári. 

4.4.3 Stefna um framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu 

Í janúar 2019 var skipaður stýrihópur sem hafði það hlutverk að marka langtímastefnu um 

ferðaþjónustu og eftir samráð og umsagnir var framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu til 

2030 (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019a) kynnt í september 2019, en þar er 

lögð áhersla á að íslensk ferðaþjónusta verði leiðandi á heimsvísu í sjálfbærri þróun, stuðli 

að bættum lífskjörum og hagsæld og sé þekkt fyrir gæði, fagmennsku og einstaka upplifun 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019b). Stefnan tekur við af ferðamálaáætlun 

2011-2020 (þingskjal nr. 758/2010-2011) sem var lögð til grundvallar við mótun 

landsskipulagsstefnu og Vegvísi í ferðaþjónustu 2015-2020 (Atvinnuvega- og 

https://www.map.is/landsnet/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/islensk-ferdathjonusta-til-2030/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/islensk-ferdathjonusta-til-2030/
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2015/mars/ferdamalaaaetlun_2011_2020_uppsett.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/files/ferdamalastofa/Frettamyndir/2015/mars/ferdamalaaaetlun_2011_2020_uppsett.pdf
https://www.ferdamalastofa.is/static/research/files/vegvisir_2015-pdf
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nýsköpunarráðuneytið, 2015) sem var lagður til grundvallar við mótun viðauka 

landsskipulagsstefnu, en báðar þessar stefnur mótuðu stefnu í ferðamálum til ársins 2020 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019c). Í mars 2021 var jafnvægisás ferðamála 

opnaður og metur hann rauntímaáhrif ferðaþjónustu á umhverfi, innviði, samfélag og 

efnahag landsins (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2021c). Jafnvægisásinn ásamt 

stefnu um framtíðarsýn (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019a) mynda ný 

stjórntæki í ferðamálum sem hugsuð eru sem undirstaða og afmörkun fyrir aðgerðabundna 

stefnumótunarvinnu (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2019d). Vinnustofur til að 

móta aðgerðaáætlun til 2025 hófust í nóvember 2019 (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2019e) og er sú vinna enn í mótun á árinu 2021 og því ekki hægt að 

meta aðgerðaáætlunina í þessu verkefni.  

Nýja langtíma stefnumótunin og eldri aðgerðaáætlanir tengjast skipulagsgerð beint og 

óbeint. Sett eru fram markmið um uppbyggingu innviða því mikilvægt er að byggja upp, 

vernda og viðhalda ferðamannastöðum og ferðaþjónustumannvirkjum um allt land og huga 

sérstaklega að þörfum ferðaþjónustu við uppbyggingu og rekstur samgöngukerfisins, enda 

ein mikilvægasta forsenda ferðaþjónustu. Móttaka skemmtiferðaskipa krefst líka ákveðinna 

innviða sem vert er að huga að í skipulagi, s.s. aðgengi hópferðabifreiða og móttökuaðstöðu 

fyrir ferðamenn. Ferðamálastofa heldur úti kortavefsjá með ýmsum landupplýsingum sem 

er ætlað er að styðja við skipulagningu, stefnumótun og vöruþróun í ferðamálum, m.a. 

gagnasafn um þá staði sem nefndir eru í Íslendingasögunum,  upptökustaði þekktra erlendra 

kvikmynda og þátta og einnig upplýsingar um rúmlega þrjúþúsund ferðaþjónustuaðila um 

allt land. Einnig gögn sem söfnuðust í verkefninu Kortlagning auðlinda íslenskrar 

ferðaþjónustu (Halldór Arinbjarnarson, Hrafnhildur Ýr Víglundsdóttir og Oddný Þóra 

Óladóttir, 2015) þar sem áhugverðir viðkomustaðir voru metnir af heimafólki með tilliti til 

mögulegs aðdráttarafls fyrir ferðamenn vegna sérstöðu í náttúrufari eða menningararfi. 

Þannig var greint með myndrænum hætti hvar auðlindir ferðaþjónustunnar og tækifæri liggja 

til framtíðar. 

 

https://www.stjornarradid.is/default.aspx?pageid=0e00328a-0ec4-492b-97f6-f32d41b2fd25
https://www.stjornarradid.is/verkefni/atvinnuvegir/ferdathjonusta/islensk-ferdathjonusta-til-2030/
https://ferdamalastofa.gistemp.com/vefsjar/heild/
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(Uppruni myndar: Ferðamálastofa, 2021b) 

Mynd 4.15 Áhugaverðir viðkomustaðir ferðamanna. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Áhugaverðir viðkomustaðir ferðamanna (miðlungs 

aðdráttarafl, sérlega áhugaverður staður), staðir úr Íslendingasögum, kvikmyndatökustaðir, 

áningarstaðir, þjónusta ferðaþjónustuaðila og talningar á fjölda ferðamanna. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Gagnasöfnun um áhugaverða 

viðkomustaði þarf að endurskoða reglulega. Önnur gögn eru uppfærð jafnóðum og þau 

bætast við, t.d. upptökustaðir kvikmynda og gögn um þjónustuaðila. Verið er að safna 

gögnum um gönguleiðir og þjóðstíga sem sett verða í kortavefsjá svo almenningur geti nýtt 

sér þau í gönguferðum 

4.4.4 Matvælastefna 

Í desember 2020 var kynnt matvælastefna til ársins 2030 (Stjórnarráð Íslands, 2021d) og 

einnig meðfylgjandi aðgerðaáætlun (Stjórnarráð Íslands, 2021e) sem er til næstu 5 ára, en 

stefnunni er ætlað að stuðla að aukinni verðmætasköpun í matvælaframleiðslu hér á landi, 

tryggja matvælaöryggi og auka velferð fólks í sátt við umhverfi og náttúru 

(Forsætisráðuneytið og Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2020b). 

Stefnan og áætlunin koma óbeint að skipulagsgerð, m.a. með markmiðum um jafnt aðgengi 

að raforku, nýja framleiðsluhætti í landbúnaði og með hugmyndafræði hringrásar-

hagkerfisins að leiðarljósi. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/Matv%c3%a6lastefna_v17.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-skrar/ANR/KThJ/A%c3%b0ger%c3%b0aa%cc%81%c3%a6tlun_1920x1080_v2.pdf
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4.5 Á málefnasviði samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytis 

Löng hefð er fyrir stefnumótun og áætlanagerð í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu 

og hefur ráðuneytið unnið stefnupíramída fyrir starfsemina þar sem fram kemur hvernig 

hlutverk þess, gildi og framtíðarsýn tengist fagstefnum og áætlunum, og þannig eru 

samgönguáætlun, fjarskiptastefna, byggðaáætlun og stefna í sveitarstjórnarmálum unnar 

eftir samræmdum vinnubrögðum og samhæfðar til að mynda eina heild (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, 2021a). Í júní 2021 var Vegvísir, nýr stafrænn upplýsingavefur 

samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, tekinn í notkun með upplýsingum um markmið, 

aðgerðir, fjármagn, framvindu og árangur í lykiláætlunum ráðuneytisins: samgönguáætlun, 

fjarskiptaáætlun og byggðaáætlun (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2021b). Hægt 

er að skoða einstök verkefni í kortasjá og í aðgerðayfirliti, raunstöðu þeirra og þá mælikvarða 

sem notaðir eru til að meta árangurinn og hvar á landinu aðgerðir og framkvæmdir eiga sér 

stað með nákvæmu hniti (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2021b). 

4.5.1 Samgönguáætlun 

Í júní 2020 samþykkti Alþingi Samgönguáætlun til fimmtán ára 2020-2034 (þingskjal nr. 

599/2019-2020) og aðgerðaáætlun til fimm ára 2020-2024 (þingskjal nr. 598/2019-2020). 

Nýsamþykkt samgönguáætlun er sú umfangsmesta sem samþykkt hefur verið og felur í sér 

víðtæk áform um nýframkvæmdir og viðhald á vegum, höfnum og flugvöllum um land allt, 

til að auka öryggi í samgöngum, stytta vegalengdir milli byggða, efla atvinnusvæði og draga 

úr losun gróðurhúsalofttegunda (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020d). Samhliða 

voru einnig samþykkt ný lög nr. 80/2020 um samvinnuverkefni í vegaframkvæmdum sem 

heimila samstarf hins opinbera og einkaaðila um tilteknar framkvæmdir við 

samgöngumannvirki og gjaldtöku vegna þeirra. Í fyrsta sinn er sérstök jarðgangaáætlun hluti 

af samgönguáætlun og fyrsta flugstefna Íslands (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 

2019a) sem hefur það markmið að efla innanlandsflug og gera það hluta af 

almenningssamgangnakerfi landsins (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020d). 

Einnig fyrsta umferðaröryggisáætlunin (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019b) 

þar sem er mörkuð stefna um umferðaröryggi til 15 ára og fyrsta heildarstefnan um 

almenningssamgöngur (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2019a) sem hefur það að 

markmiði að auka hlutdeild almenningssamgangna í ferðum milli byggða og lagt er til að 

samræmt verði leiðarkerfi fyrir allt landið þar sem almenningssamgöngur með flugi, ferjum 

og almenningsvögnum myndi eina sterka heild (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 

2019b). 

Stefnan og áætlunin eru beintengd skipulagsgerð þar sem grunnnet samgöngukerfisins er 

skilgreint og framkvæmdir áætlaðar. Samgöngukerfið eru innviði sem varða mörg svið 

samfélagsins eins og fólks- og vöruflutninga og ferðaþjónustu, en einnig mengun og 

loftlagsmál. Vegagerðin framleiðir og varðveitir margvísleg gögn tengd vegum, færð, 

umhverfi og ástandi vega og birtir þessi gögn m.a. í kortavefsjá um færð á vegum og í vegasjá 

þar sem t.d. eru birtar staðsetningar á vefmyndavélum við þjóðvegi og umferðaþungi. 

Eingöngu hefur verið tekið saman yfirlit yfir þann hluta vegakerfis miðhálendisins sem 

tilheyrir þjóðvegakerfinu. Víða um miðhálendið liggja hins vegar aðrir vegir og vegslóðar, 

en skrá um þá vegi er ekki til sbr. umræðu í kafla 4.1.1. Á mynd 4.16 má sjá flokkun þjóðvega 

skv. vegaskrá Vegagerðarinnar í stofnvegi, tengivegi, héraðsvegi og landsvegi. 

https://www.althingi.is/altext/150/s/0599.html
https://www.althingi.is/altext/150/s/0598.html
http://www.vegagerdin.is/ferdaupplysingar/faerd-og-vedur/allt-landid-faerd-kort/
https://vegasja.vegagerdin.is/
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(Uppruni myndar: Vegagerðin, 2021b) 

Mynd 4.16 Flokkun þjóðvega. 

Námur og efnistaka er mikilvæg fyrir vegagerð og á sérstökum námuvef, haldið úti af 

Vegagerðinni, Landsvirkjun og Umhverfisstofnun kemur fram hvernig haga skal efnistöku 

og frágangi. Vegagerðin heldur einnig úti kortavefsjá fyrir malar- og bergnámur þar sem birt 

er m.a. nafn og númer námu, staðsetning, efnisgerð og staða frágangs. Ekki er til sérstök 

fagstefna um námur en í aðal- og svæðisskipulagi sveitarfélaga skal gera grein fyrir stærð 

núverandi og fyrirhugaðra efnistökusvæða. 

 

http://www.namur.is/
http://namur.vegagerdin.is/
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(Uppruni myndar: Vegagerðin, 2021c) 

Mynd 4.17 Flokkun náma. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Þjóðvegakerfið og flugvellir. Gögn tengt 

framkvæmdaáætlunum um vegagerð (endurnýjun slitlags, ný vegalagning og jarðgöng) sem 

hafa verið samþykktar samhliða samgönguáætlunum til næstu 5 og 15 ára. Einnig 

upplýsingar um efnisnámur, umferðartölur og umferðaslys á þjóðvegum, staðsetningar 

veðurstöðva og vefmyndavéla  í eigu Vegagerðarinnar og upplýsingar um færð á vegum 

landsins sem eru uppfærðar reglulega yfir daginn. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Gögnin eru í sífelldri 

endurskoðun samhliða framkvæmdum á núverandi samgönguáætlun og ný bætast við út frá 

nýjum 5 ára aðgerðaáætlunum og samgönguáætlun til 15 ára. 

4.5.2 Fjarskiptastefna 

Stefna í fjarskiptum 2019-2033 (þingskjal nr. 1688/2018-2019) og fimm ára fjarskiptaáætlun 

2019-2023 (þingskjal nr. 544/2018-2019) var samþykkt á Alþingi í júní  2019 en þar er 

fjallað heildstætt um fjarskipti, svo sem rafræn samskipti, samskipti sem byggjast á 

póstþjónustu, netöryggismál og málefni sem falla undir verksvið Þjóðskrár Íslands og 

áhersla lögð á að stuðla að aðgengilegum, greiðum, hagkvæmum, skilvirkum, öruggum og 

umhverfisvænum fjarskiptum. Stefnan byggðist á eldri fjarskiptaáætlun 2011-2022 sem var 

lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu, eins og Vöxtur í krafti netsins 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/fjarskipti/fjarskiptaaaetlun-/
https://www.althingi.is/altext/149/s/0544.html
https://www.althingi.is/altext/149/s/0544.html
https://www.stjornarradid.is/media/innanrikisraduneyti-media/media/frettir-2013/voxtur-i-krafti-netsins.pdf
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(Innanríkisráðuneytið, 2013) sem var stefna ríkis og sveitarfélaga um upplýsingasamfélagið 

og leggur til að einstaklingar og fyrirtæki geti afgreitt erindi sín við stjórnsýslu ríkis og 

sveitarfélaga, hvenær og hvar sem er í gegnum netið (Samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytið, 2013). 

Stefnan og áætlunin koma að skipulagsgerð beint, m.a. með frekari ljósleiðaravæðingu 

landsins og með því að draga úr aðstöðumun fyrirtækja í dreifbýli og þéttbýli varðandi verð 

og framboð á fjarskiptaþjónustu. Einnig með því að kortleggja á heildstæðan hátt alla 

fjarskiptainnviði en nú er unnið að framgangi þess, m.a. innan Póst- og fjarskiptastofnunar. 

 

 

(Uppruni myndar: Landmælingar Íslands, 2021c) 

Mynd 4.18 Fjarskiptamannvirki.  

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Fjarskiptamannvirki og útbreiðslusvæði farsíma- og 

farnetsþjónustu og ljósleiðara- og koparstrengir. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Gögnin eru ekki afhent þar 

sem þau geta varðað þjóðaröryggi, nema útbreiðslusvæði farsíma- og farnetsþjónustu er 

aðgengilegt á heimasíðu Póst- og fjarskiptastofnunar. Ekki liggja fyrir upplýsingar um hvort 

þörf sé á frekari mannvirkjagerð í tengslum við uppbyggingu 4G kerfisins á hálendinu en 

flestar fyrirhugaðar framkvæmdir á framkvæmdaplani eru á Fljótsdalshéraði og í 

Borgarbyggð. 
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4.5.3 Byggðaáætlun 

Byggðaáætlun 2018-2024 og samtengd aðgerðaáætlun (þingskjal nr. 1242/2017-2018) var 

samþykkt á Alþingi í júní 2018 og hefur það að meginmarkmiði er að jafna tækifæri 

landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að sjálfbærri þróun byggðarlaga, 

en sérstök áhersla er lögð á svæði sem búa við langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og 

einhæft atvinnulíf. Stefnan byggði á eldri stefnumótandi byggðaáætlun 2014-2017, sem var 

lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu. 

Stefnan og aðgerðaáætlunin koma að skipulagsgerð m.a. vegna stuðnings við verslun í 

strjálbýli, þróunar almenningssamgangna um land allt, uppbyggingar vistvænna innviða og 

stuðnings við byggingu smávirkjana. Ein af aðgerðunum var að Byggðastofnun myndi vinna 

gagnvirkt þjónustukort sem sýnir á myndrænan hátt almenna þjónustu hins opinbera og 

einkaaðila um land allt. 

Á bak við stefnuna liggur ýmis konar greiningarvinna sem byggir á landupplýsingagögnum. 

Þau gagnasöfn eru tengd þjónustukortinu, brothættum byggðum og sóknaráætlunum 

sveitarfélaga og eru utan þeirra svæða sem verið er að horfa til í þessu rannsóknaverkefni 

og/eða snerta ekki viðfangsefni verkefnisins. Því voru þau gögn ekki til frekari skoðunar í 

þessari rannsókn. 

4.5.4 Stefna í sveitarstjórnarmálum 

Í janúar 2020 samþykkti Alþingi í fyrsta sinn stefnumótun og aðgerðaáætlun í málefnum 

sveitarfélaga (þingskjal nr. 148/2019-2020) en markmið stefnunnar er að efla stjórnsýslu 

sveitarfélaga til að skapa fleiri tækifæri til að bæta þjónustu og auka getu þeirra til að berjast 

fyrir hagsmunamálum íbúanna (Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið, 2020c). 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.6 Á málefnasviði mennta- og 

menningarmálaráðuneytis 

Til skoðunar eru fjórar fagstefnur, meðal annars ný stefna um menningararfinn og einnig 

drög að nýrri menningarstefnu, en hinar stefnurnar tvær voru lagðar til grundvallar við mótun 

á landsskipulagsstefnu. Yfirlitsskrá heimsminjaskrár menningarmálastofnunar Sameinuðu 

þjóðanna (e. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO] 

var lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu, en fór ekki í stöðumat þar sem 

skráin er ekki fagstefna og snertir ekki skipulagsgerð með beinum hætti. Á heimsminjaskrá 

eru Þingvellir og Vatnajökulsþjóðgarður sem um gilda sérlög og Surtsey sem er friðlýst sem 

friðland (Heimsminjanefnd Íslands, 2021). 

4.6.1 Stefna um menningararfinn 

Í maí 2021 var í fyrsta skipti gefin út stefna um varðveislu og aðgengi menningararfsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2021c). Stefnan var unnin undir forystu 

Minjastofnunar Íslands og samkvæmt ákvæðum laga um menningarminjar nr. 80/2012. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/sveitarstjornir-og-byggdamal/byggdamal/byggdaaaetlun/byggdaaaetlun-2018-2024/
https://thjonustukort.is/
https://www.althingi.is/altext/150/s/0148.html
https://www.althingi.is/altext/150/s/0148.html
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Stefnan skiptist í stefnuáherslur og skipulagsáherslur sem saman verða leiðarljós í starfsemi 

menningarstofnana á komandi árum og er liður í því að tryggja að menningararfi þjóðarinnar 

verði skilað óspilltum til komandi kynslóða (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2021d). 

Stefna um menningararfinn kemur að skipulagsgerð með því hlutverki að rannsaka 

menningararfinn þannig að þekking sé kortlögð og greind, skráningu menningararfs og 

aðgengi sé að skrám og upplýsingum. Við skipulagsgerð þarf að gera grein fyrir friðuðum 

og friðlýstum húsum og fornleifum og allar fornleifar, hús og mannvirki eldri en 100 ára eru 

sjálfkrafa friðuð samkvæmt lögum um menningarminjar. Hægt er að friðlýsa enn frekar með 

ákvörðun Mennta- og menningarmálaráðherra, að undangenginni umsögn Minjastofnunar. 

Minjastofnun heldur utan um fornleifaskráningu og friðlýst hús og mannvirki í landinu í 

minjavefsjá. Minjastofnun ber einnig ábyrgð á verndaráætlun fyrir minjasvæðið í Skálholti, 

Bláskógabyggð. 

 

 

(Uppruni myndar: Landmælingar Íslands, 2021d) 

Mynd 4.19 Friðaðar og friðlýstar fornleifar. 

Landupplýsingagögn sem eru til staðar: Friðaðar og friðlýstar fornleifar, friðuð og friðlýst 

hús og fornleifaverkefni í gangi. 

Hvers konar gagnasöfnun þarf að eiga sér stað eða er ráðgerð: Við fornleifaverkefni og 

skipulagsframkvæmdir á tilteknum svæðum eða vegna jarðrasks geta komið í ljós áður 

óþekktar fornleifar og eru þær minjar þá skráðar og tilkynntar til Minjastofnunar. 

Gagnaskrárnar um menningarminjarnar (hús og forleifar) byggjast á árbókum Hins íslenska 

fornleifafélags og margar skráningar eru frá því fyrir 1900. Það þarf því að fara yfir, 

endurmeta og hreinsa til í skránum svo þær endurspegli virðisgildi nútímans. 

https://www.minjastofnun.is/gagnasafn-/kortavefsja/
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4.6.2 Menningarstefnur 

Í október 2014 var gefin út menningarstefna í mannvirkjagerð: stefna íslenskra stjórnvalda 

í byggingarlist (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014a). Stefnunni hefur verið fylgt 

eftir m.a. í tengslum við byggingarmál ráðuneyta, gæðaflokkun og flokkunarkerfi fyrir 

framkvæmdir, menningarstefnu í stórmannvirkjum, byggingarreglugerð og reglugerð um 

skipulagsmál (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014b). Stefnan er uppfærð útgáfa af 

fyrri stefnu frá 2007 sem var lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu. 

Stefnudrög að nýrri menningarstefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2021a) fóru í 

umsagnarferli samráðsgáttar Stjórnarráðsins, en stefnan lýsir á breiðum grundvelli aðkomu 

ríkisins að málefnum lista og menningararfs (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2021b). Sú stefna byggist á eldri þingsályktunartillögu nr. 199 frá 2013 um menningarstefnu. 

Fagstefnurnar snerta ekki skipulagsgerð með beinum hætti. Í menningarstefnu í 

mannvirkjagerð er lögð áhersla á að tryggja að sjónrænt yfirbragð manngerðs umhverfis rýri 

sem minnst hlut náttúrunnar þegar unnið er að skipulagi í lítt snortinni náttúru og landslagi. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.6.3 Stefnumótun í íþróttamálum 

Ný stefnumótun í íþróttamálum 2019-2030 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 

var kynnt í maí 2019. Leiðarstef stefnunnar er virk þátttaka og aðgengi allra að íþróttastarfi 

(Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, 2019). Fyrri stefna frá 2010-2015 var lögð til 

grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu. 

Stefnan snertir skipulagsgerð í þéttbýli sérstaklega, m.a. möguleika til göngu og hjólreiða, 

aðgengi að útivistar- og leiksvæðum og uppbyggingu íþróttamannvirkja. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.7 Á málefnasviði annarra ráðuneyta 

Þrjár fagstefnur frá heilbrigðis- og félagsmálaráðuneytinu fóru í stöðumat. Þær voru allar 

lagðar til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu og/eða viðauka við 

landsskipulagsstefnu. Engin fagstefna frá fjármála- og efnahags, utanríkis- eða 

dómsmálaráðuneytinu var lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu. Skoðaðar 

voru allar þær fagstefnur sem tengjast þessum fimm ráðuneytum en engin þeirra tengist 

skipulagsgerð með beinum hætti. 

4.7.1 Heilbrigðisstefna 

Heilbrigðisstefna- stefna fyrir íslenska heilbrigðisþjónustu til ársins 2030 var samþykkt á 

Alþingi í júní 2019 (Heilbrigðisráðuneytið, 2019a). Í  meginatriðum snýst heilbrigðisstefnan 

um um hvernig skapa megi heildstætt heilbrigðiskerfi fyrir alla landsmenn sem tryggir 

sjúklingum samfellda þjónustu á réttu þjónustustigi þar sem saman fara gæði, öryggi, 

skilvirkni og hagkvæmni og til að hrinda áætluninni í framkvæmd eru gerðar áætlanir um 

https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Menningarmal/Menningarstefna%20%c3%ad%20mannvirkjager%c3%b0%20n%c3%bd%20%c3%batg%c3%a1fa%202014.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Menningarmal/Menningarstefna%20%c3%ad%20mannvirkjager%c3%b0%20n%c3%bd%20%c3%batg%c3%a1fa%202014.pdf
https://www.stjornarradid.is/library/03-Verkefni/Menningarmal/Menningarstefna%20%c3%ad%20mannvirkjager%c3%b0%20n%c3%bd%20%c3%batg%c3%a1fa%202014.pdf
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2ad118a6-6cfe-11e9-943c-005056bc530c
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=879dd726-9e80-11e9-9443-005056bc4d74
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aðgerðir til fimm ára í senn, sem endurskoðast árlega á meðan heilbrigðisstefnan er í gildi 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2019b). 

Fagstefnan kemur að skipulagsgerð eingöngu á óbeinan hátt, m.a. uppbyggingu 

heilbrigðisstofnana og heilbrigðiskerfisins í heild sinni.  

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.7.2 Lýðheilsustefna 

Lýðheilsustefna og aðgerðaáætlun sem stuðlar að heilsueflandi samfélagi - með sérstakri 

áherslu á börn og ungmenni að 18 ára aldri (Velferðarráðuneytið, 2016) var samþykkt í 

október 2016 og byggist á eldri heilsustefnu frá 2008, sem var lögð til grundvallar við mótun 

landsskipulagsstefnu. Meginmarkmið stefnunnar er að Íslendingar verði ein heilbrigðasta 

þjóð heims árið 2030 og þar er sett fram sú framtíðarsýn að skólakerfið, vinnustaðir og 

stofnanir séu heilsueflandi og vinni að því að auka hreyfingu og útivist, bæta mataræði og 

efla geðrækt landsmanna þar sem slíkt leiðir til betri heilsu og vellíðanar (Embætti 

landlæknis, 2016). Í júní 2021 samþykkti Alþingi þingsályktun um lýðheilsustefnu til ársins 

2030 (þingskjal 1759/2020-2021) þar sem haldið er áfram á þeirri vegferð sem lagt var í með 

lýðheilsustefnunni frá árinu 2016, þar sem mótaður var fyrsti hluti stefnu og aðgerða sem 

stuðla að heilsueflandi samfélagi og bættri lýðheilsu á öllum aldursskeiðum, en nýju 

stefnunni er þó ekki ætlað að afnema eða taka við af stefnunni frá árinu 2016 heldur eiga 

þær að ganga í takt á þeirri vegferð að bæta lýðheilsu á Íslandi (Heilbrigðisráðuneytið, 2021). 

Fagstefnan snertir skipulagsgerð með óbeinum hætti með áherslu á hreyfingu og útivist. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.7.3 Stefna í málefnum fatlaðs fólks 

Alþingi samþykkti í maí 2017 þingsályktun um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum 

fatlaðs fólks 2017-2021 (þingskjal nr. 1000/2016-2017) sem tók við af fyrri áætlun frá 2012 

sem var lögð til grundvallar við mótun á landsskipulagsstefnu. Meginmarkmið áætlunarinnar 

er að stuðla að því að fatlað fólk, börn jafnt sem fullorðnir, geti lifað sjálfstæðu lífi og njóti 

mannréttinda til jafns við aðra, með því að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks í alla lagaumgjörð og framkvæmd (Félagsmálaráðuneytið, 2021). 

Fagstefnan snertir skipulagsgerð eingöngu á óbeinan hátt, m.a. í tengslum við gott aðgengi 

fyrir fatlaða og hreyfihamlaða einstaklinga að mannvirkjum og þjónustu samgöngukerfisins. 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

4.8 Samantekt á stöðumati fagstefna 

Hér er tekið saman yfirlit yfir þau landupplýsingagögn sem eru tengd þeim fagstefnum 

stjórnarráðsins sem voru til skoðunar í stöðumatinu. 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/skyrslur2016/Lydheilsustefna_og_adgerdaaaetlun_30102016.pdf
https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/skyrslur2016/Lydheilsustefna_og_adgerdaaaetlun_30102016.pdf
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b1bb719a3-2971-eb11-9b9f-005056bcce7e%7d
https://samradsgatt.island.is/Skrar/$Cases/GetCaseFile/?id=%7b1bb719a3-2971-eb11-9b9f-005056bcce7e%7d
https://www.althingi.is/altext/146/s/1000.html
https://www.althingi.is/altext/146/s/1000.html
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Tafla 4.1 Samantekt á stöðumati fagstefna Stjórnaráðsins. 

Fagstefna Landupplýsingagögn til staðar 

Forsætisráðuneyti 

Stefna um nýtingu lands 

og landsréttinda í 

þjóðlendum 

Afmörkun þjóðlendna. 

Ísland 2020 - sókn fyrir 

atvinnulíf og samfélag 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Áætlun um eflingu 

græna hagkerfisins 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Hafið* - stefna íslenskra 

stjórnvalda 

Stefnan tekur á málefnum hafsins og er því ekki til skoðunar í þessu 

rannsóknaverkefni. *Heyrði undir nokkur ráðuneyti, en sett hér. 

Umhverfis- og auðlindaráðuneyti 

Landskipulagsstefna - 

framfylgdarverkefni 

Afmörkun miðhálendisins, óbyggð víðerni,  ferðaþjónustumannvirki 

(jaðarmiðstöðvar, hálendismiðstöðvar, skálasvæði, fjallasel, annað), þjóðvegir 

(stofnvegir, tengivegir, héraðsvegir, landsvegir), virkjanamannvirki 

Landsvirkjunar (stöðvarhús, lón, stíflur, skurði, jarðgöng), orkuflutningsmannvirki 

(háspennulínur), fjarskiptamannvirki (mastur og lítið hús sem hýsir tæknibúnað). 

Rammaáætlun Virkjanakostir í orkunýtingarflokki, biðflokki og verndarflokki. Núverandi virkjanir 

(vatnsafl, jarðhiti og vindafl) og fyrir sum orkufyrirtækin upplýsingar um 

stöðvarhús, lón, stíflur, skurði og jarðgöng tengd þeim virkjunum. Einnig ýmis 

önnur gögn s.s. borholur, smávirkjanakostir og heimarafstöðvar (litlar 

vatnsaflsvirkjanir). 

Náttúruminjaskrá og 

sérstök vernd 

Friðlýst svæði (þjóðgarðar, friðland, náttúruvætti, búsvæði, fólkvangar, 

landslagsverndarsvæði, svæði friðlýst á grundvelli rammaáætlunar) og friðlýsingar 

í kynningu. Það eru til fleiri friðlýsingarflokkar þar sem ekki búið að skilgreina 

nein svæði ennþá, en það eru náttúruvé, verndarsvæði með sjálfbærri nýtingu 

náttúruauðlinda, friðlýsing heilla vatnakerfa og óbyggð víðerni. Svæði sem njóta 

verndar samkvæmt sérlögum (Breiðafjörður, Mývatn og Laxá, 

Vatnajökulsþjóðgarður og einnig Þingvallavatn og vatnasviðs þess). Náttúruminjar 

sem ástæða þykir til að friðlýsa samkvæmt náttúruverndaráætlun (B-hluti) og aðrar 

náttúruminjar, þ.e. landsvæði, náttúrumyndanir og lífverur, búsvæði þeirra, 

vistgerðir og vistkerfi sem rétt þykir að vernda (C-hluti). Náttúrufyrirbæri sem 

njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. gr. laga um náttúruvernd (votlendi, 

stöðuvötn og tjarnir, sjávarfitjar og leirur, mikilvægir birkiskógar, eldvörp, 

eldhraun, gervigígar og hraunhellar frá nútíma, fossar, hverir og aðrar heitar 

uppsprettur). Votlendissvæði alþjóðlega Ramsarsamningsins. Einnig gróður og 

vistgerðakort, mikilvæg fuglasvæði og selalátur við strendur Íslands. 

Landgræðsluáætlun Virk landgræðslusvæði, uppgræðsluaðgerðir Landgræðslunnar 2000-2019 og í 

verkefninu Bændur græða landið, óvirk landgræðslusvæði, landgræðslugirðingar, 

beitarlönd sauðfjár, jarðvegsrof og stöðumat á ástandi gróður- og jarðvegsauðlinda 

(GróLind). 

Landsáætlun í skógrækt Náttúrulegt birki, skógrækt (ræktaðir skógar). 

Vatnaáætlun Vatnsverndarsvæði (brunnsvæði, grannsvæði, fjarsvæði, öryggissvæði). 

Landsáætlun 

ferðaþjónustuinnviða 

Úthlutanir landsáætlunar ferðaþjónustuinnviða, úthlutanir framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða. 

Aðgerðaáætlun í 

loftlagsmálum 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint, eða eru tengdari 

öðrum stefnum. 

Stefna um úrgangsmál Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Stefnumörkun um 

líffræðilega fjölbreytni 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni en eru tengdari öðrum 

stefnum. 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti 

Orkustefna og 

aðgerðaáætlun um 

orkuskipti 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni óbeint, eru tengd öðrum 

stefnum. 
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Kerfisáætlun Háspennulínur, háspennumöstur, tengivirki, jarðstrengir og sæstrengir. Gögn úr 

kerfisáætlun 2021-2030 vegna áætlaðra verkefna sem eru ekki komin til 

framkvæmda (endurnýjun og ný orkuflutningsmannvirki). Varaaflstöðvar. 

Stefna um framtíðarsýn 

ferðaþjónustunnar 

Áhugaverðir viðkomustaðir ferðamanna (miðlungs aðdráttarafl, sérlega 

áhugaverður staður), staðir úr Íslendingasögum, kvikmyndatökustaðir, 

áningarstaðir og þjónusta ferðaþjónustuaðila. 

Matvælastefna Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti 

Samgönguáætlun Þjóðvegakerfið (stofnvegir, tengivegir, héraðsvegir, landsvegir, bundið slitlag, 

malarvegur) og flugvellir. Framkvæmdaáætlanir samgönguáætlunar (endurnýjun 

slitlags, ný vegalagning og jarðgöng). Einnig námur (efnisgerð og staða frágangs), 

umferðartölur og umferðaslys á þjóðvegum, staðsetningar veðurstöðva og 

vefmyndavéla  í eigu Vegagerðarinnar og upplýsingar um færð á vegum landsins 

sem eru uppfærðar reglulega yfir daginn. 

Fjarskiptastefna Fjarskiptamannvirki og útbreiðslusvæði farsíma- og farnetsþjónustu, ljósleiðara- 

og koparstrengir. 

Byggðaáætlun Gögn tengd þjónustukorti Byggðastofnunar, brothættum byggðum og 

sóknaráætlunum sveitarfélaga. 

Stefna í 

sveitarstjórnarmálum 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Stefna um 

menningararfinn 

Friðaðar og friðlýstar fornleifar, friðuð og friðlýst hús, fornleifaverkefni í gangi. 

 

Menningarstefnur Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Stefnumótun í 

íþróttamálum 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Heilbrigðisráðuneyti 

Heilbrigðisstefna Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Lýðheilsustefna Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Félagsmálaráðuneyti 

Stefna í málefnum 

fatlaðs fólks 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnunni ekki beint. 

Fjármála- og efnahags, utanríkis- og dómsmálaráðuneyti 

Engin fagstefna í 

stöðumat 

Aðgengileg landupplýsingagögn tengjast fagstefnum ekki beint. 
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5 Niðurstöður árekstragreiningar 

Þegar stöðumati á fagstefnum Stjórnarráðsins er lokið, liggur fyrir hvaða fagstefnur nota 

landupplýsingagögn með beinum hætti og hægt er að flokka kortagögnin og setja þau í 

„árekstragreiningu“. 

5.1 Flokkun kortagagna  

Tafla 5.1 sýnir öll þau kortagögn sem eru aðgengileg úr þeim fagstefnum sem eru til 

skoðunar í stöðumati, og gefur mikilvægt yfirlit yfir sviðið. Kortagögnin eru flokkuð 

samkvæmt aðferðafræði „árekstragreiningar skipulagsstefna“ í fimm verndarflokka og einn 

nýtingarflokk. Ástæða flokkunarinnar er tilgreind og við hvaða fagstefnu kortagögnin 

tengjast. Einnig er frekari umfjöllun fyrir neðan töfluna um atriði sem skiptu máli varðandi 

endanlega flokkun og litast sú umfjöllun af samtölum við fjöldamargt kunnáttufólk sem 

þekkir vel til stefnanna. 

Tafla 5.1 Flokkun kortagagna úr fagstefnum Stjórnarráðsins, út frá árekstragreiningu. 

Nafn kortagagna Ástæða flokkunar Tengsl við fagstefnu 

Verndarflokkur 1 

Fornleifaverkefni. Stórir flákar og búið að staðfesta  

mikilvæga friðun/friðlýsingu innan svæðis, 

en þó ekki lokið. 

Stefna um menningararfinn 

Áhugaverðir viðkomustaðir 

ferðamanna, miðlungs 

aðdráttarafl. 

Staðir sem eru auðlind ferðaþjónustunnar 

en ekki eins merkilegir eða mikilvægir og 

þeir sem eru sérlega áhugaverðir. 

Ferðamálaáætlun 

Virk landgræðslusvæði, 

uppgræðsluaðgerðir 

Landgræðslunnar 2000-2019 

og í Bændur græða landið. 

Mikilvægt í tengslum við áherslur í 

loftlagsmálum, víðfeðm svæði. 

Landgræðsluáætlun 

Aðgerðaáætlun í 

loftlagsmálum 

Friðlýst svæði (fólkvangar). Félagsleg náttúruvernd, þ.e. að tryggja 

almenningi aðgang að svæði til þess að 

njóta náttúrunnar. 

Náttúruminjaskrá 

Verndarflokkur 2 

Friðaðar fornleifar. Friðun er sjálfkrafa ef eldri en 100 ára. 

Dregur úr vægi að hafa enga undirflokkun 

út frá sérstöðu/fágæti og þannig mikilvægi 

friðunar. 

Stefna um menningararfinn 

Friðuð hús. Friðun er sjálfkrafa ef eldri en 100 ára. 

Dregur úr vægi að hafa enga undirflokkun 

út frá sérstöðu/fágæti og þannig mikilvægi 

friðunar. 

Stefna um menningararfinn 

Skógrækt (ræktaðir skógar). Mikilvægt í tengslum við áherslur í 

loftlagsmálum, bindur meira en 

landgræðsla. 

Landsáætlun í skógrækt 

Aðgerðaáætlun í 

loftlagsmálum 

Vatnsverndarsvæði, 

fjarsvæði og öryggissvæði. 

Mjög stór svæði, mikilvæg en fjærst 

sjálfum brunnsvæðunum. 

Vatnaáætlun 

Mikilvæg fuglasvæði. Stór svæði. Mörg mikilvæg fuglasvæði eru 

undir friðlýstum svæðum. 

Náttúruminjaskrá 
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Votlendissvæði/ 

Ramsarsvæði. 

Votlendissvæði, valin sérstaklega til 

verndunar og nýtingar vegna gildis þeirra. 

Skuldbindingar Íslands skv. alþjóðlega 

Ramsarsamningnum. Flest þessara svæða 

hefa nú þegar verið friðlýst, eru þess vegna 

sett í lægri flokk. 

Náttúruminjaskrá 

Vatnsverndarsvæði 

friðlýsinga (friðlýsing heilla 

vatnakerfa). 

Til að standa vörð um ásýnd og 

vistfræðilegt þjónustuhlutverk vatnasviða. 

Í dag eru þetta svæði við Þingvallavatn og 

Mývatn. 

Náttúruminjaskrá 

Friðlýst svæði (búsvæði). Til að vernda og viðhalda lífríki, oft á 

votlendissvæðum. 

Náttúruminjaskrá 

Náttúrufyrirbæri sem njóta 

sérstakrar verndar 

(stöðuvötn og tjarnir, 

sjávarfitjar og leirur, 

eldvörp, eldhraun, 

gervigígar og hraunhellar frá 

nútíma, fossar, hverir og 

aðrar heitar uppsprettur). 

Sérstök vernd samkvæmt 61. gr. 

náttúruverndarlaganna en ekki á A, B eða 

C-hluta náttúruminjaskrár. 

Náttúruminjaskrá 

Náttúrufyrirbæri sem njóta 

sérstakrar verndar 

(náttúrulegt birki og 

votlendi). 

Sérstök vernd samkvæmt 61. gr. 

náttúruverndarlaganna og einnig mikilvægi 

í tengslum við áherslur í loftlagsmálum. 

Víðfeðm svæði. 

Náttúruminjaskrá 

Landsáætlun í skógrækt 

Aðgerðaáætlun í 

loftlagsmálum 

Óbyggð víðerni (utan 

friðlýsingar). 

Mjög stórt svæði sem nær yfir stærsta 

hluta miðhálendisins, hefur mikið gildi en 

mikilvægustu svæðin ætti að friðlýsa 

sérstaklega. 

Landskipulagsstefna 

(framfylgdarverkefni) 

Verndarflokkur 3 

Friðlýstar fornleifar. Friðlýsing er í ferli og verður svo staðfest 

af ráðherra. Dregur úr vægi að hafa enga 

undirflokkun út frá sérstöðu/fágæti og 

þannig kvarða á mikilvægi 

friðlýsingarinnar. 

Stefna um menningararfinn 

Friðlýst hús. Friðlýsing er ferli og er svo staðfest af 

ráðherra. Dregur úr vægi að hafa enga 

undirflokkun út frá sérstöðu/fágæti og 

þannig kvarða á mikilvægi 

friðlýsingarinnar. 

Stefna um menningararfinn 

Áhugaverðir viðkomustaðir 

ferðamanna, sérlega 

áhugaverðir staðir. 

Staðir sem eru mikilvæg auðlind 

ferðaþjónustunnar og hafa mikil tækifæri 

til framtíðar. 

Ferðamálaáætlun 

Vatnsverndarsvæði, 

grannsvæði. 

Stór svæði, mikilvæg, en ekki eins og sjálf 

brunnsvæðin. 

Vatnaáætlun 

Friðýst svæði (þjóðgarðar), 

aðrir en Þjóðgarðurinn á 

Þingvöllum. 

Innan þjóðgarðanna eru mjög ólik svæði, 

sem þarfnast mismikillar friðunar. 

Hugsunin er sú að þar geti verið svæði 

með mismunandi friðlýsingu 

(friðlýsingarflokkar). 

Náttúruminjaskrá 

Friðlýst svæði 

(landslagsverndarsvæði). 

Verndun sérstæðs og fágæts landslags, 

landslagsheilda og jarðmyndana. 

Náttúruminjaskrá 

Virkjanakostir í 

verndarflokki (vatnsafl, 

jarðhiti og vindafl). 

Svæði sem skal friðlýsa gagnvart 

orkuvinnslu skv. 53. gr. 

náttúruverndarlaga, en friðlýsingu hefur 

ekki verið lokið. Hægt er að færa orkukosti 

úr verndarflokki ef þeim hefur ekki verið 

friðlýst. Er þess vegna sett í lægri flokk en 

annars væri. 

Rammaáætlun 
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Verndarflokkur 4 

Vatnsverndarsvæði, 

brunnsvæði. 

Sá hluti vatnsverndarsvæðis sem er í næsta 

nágrenni vatnsbólsins, mikilvægasti hluti 

svæðisins. 

Vatnaáætlun 

Friðlýst svæði á grundvelli 

rammaáætlunar. 

Svæði sem hefur verið friðlýst gagnvart 

orkuvinnslu skv. 53. gr. 

náttúruverndarlaga. Oft mikið verndargildi 

vegna náttúru og ferðaþjónustu. 

Rammaáætlun 

Friðlýst svæði 

(náttúruvætti). 

Náttúrumyndanir s.s. fossar, eldstöðvar, 

hellar og drangar sem hafa mikla sérstöðu 

og eru oft landsþekktir staðir. Einnig svæði 

með steingervingum, sjaldgæfum 

steindum, bergtegundum og bergformum. 

Oft landsþekkt svæði og vinsælir 

ferðamannastaðir. 

Náttúruminjaskrá 

Friðlýst svæði (óbyggð 

víðerni). 

Víðáttumikil svæði, lítt snortin af áhrifum, 

inngripum og framkvæmdum mannsins og 

hafa þess vegna mikið gildi. 

Náttúruminjaskrá 

Verndarflokkur 5 

Friðlýst svæði (friðlönd). Höfðu mikla sérstöðu í eldri 

náttúruverndarlögum frá 1956, með 

takmörkunum á aðgengi, en í dag er útvist 

leyfð innan margra þeirra og friðlönd eru 

því orðin nær öðrum friðlýsingarflokkum í 

vernd sinni. 

Náttúruminjaskrá 

Friðlýst svæði (náttúruvé). Hæsta stig friðlýsingar með strangri 

verndun og miklum takmörkunum á 

umferð og nýtingu, til að varðveita 

líffræðilega fjölbreytni og jarðminjar 

/jarðmyndanir. Svæðin geta haft 

ómetanlegt gildi, svo sem fyrir 

vísindarannsóknir og vöktun. Í dag er 

ekkert svæði í þessum flokk, en Surtsey 

myndi passa í þennan flokk.  

Náttúruminjaskrá 

Svæði Mývatns og Laxá í 

Suður-Þingeyjarsýslu. 

Sérlög gilda um vernd svæðisins. Einstakt 

svæði á heimsvísu. 

Náttúruminjaskrá 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Friðlýstur helgistaður allra Íslendinga. Náttúruminjaskrá 

Nýtingarflokkur 

Úthlutanir landsáætlunar 

ferðaþjónustuinnviða, 

úthlutanir framkvæmdasjóðs 

ferðamannastaða. 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Landsáætlun 

ferðaþjónustuinnviða 

Ferðaþjónustumannvirki 

(jaðarmiðstöðvar, 

hálendismiðstöðvar, 

skálasvæði, fjallasel og 

annað). 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Landskipulagsstefna 

(framfylgdarverkefni) 

Þjóðvegir (stofnvegir, 

tengivegir, héraðsvegir, 

landsvegir bundið slitlag, 

malarvegur). 

Einnig gögn tengd 

samgönguáætlun 2020-2034, 

framkvæmdaáætlunum um 

vegagerð (endurnýjun 

slitlags, ný vegalagning og 

jarðgöng). 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Samgönguáætlun 

Landskipulagsstefna 

(framfylgdarverkefni) 
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Flugvellir. Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Samgönguáætlun 

Námur (efnisgerð og staða 

frágangs). 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Tengist samgönguáætlun 

óbeint 

Háspennulínur, 

háspennumöstur, tengivirki 

og jarðstrengir. 

Einnig gögn úr kerfisáætlun 

2021-2030 vegna áætlaðra 

verkefna sem eru ekki 

komin til framkvæmda 

(endurnýjun og ný 

orkuflutningsmannvirki). 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Kerfisáætlun 

Landskipulagsstefna 

(framfylgdarverkefni) 

Varaaflstöðvar. Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Kerfisáætlun 

Fjarskiptamannvirki 

farsíma- og farnetsþjónustu 

(mastur og lítið hús sem 

hýsir tæknibúnað) og 

útbreiðslusvæði. 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Fjarskiptastefna 

Landskipulagsstefna 

(framfylgdarverkefni) 

Ljósleiðara- og 

koparstrengir. 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Fjarskiptastefna 

Beitarlönd sauðfjár. Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Landgræðsluáætlun 

Núverandi virkjanir 

(vatnsafl, jarðhiti og vindafl) 

og fyrir sum orkufyrirtækin 

upplýsingar um stöðvarhús, 

lón, stíflur, skurði og 

jarðgöng tengd þeim 

virkjunum. 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Rammaáætlun 

Landskipulagsstefna 

(framfylgdarverkefni) 

 

Gild rannsóknarleyfi, 

borholur, smávirkjanakostir 

og heimarafstöðvar (litlar 

vatnsaflsvirkjanir). 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Tengist rammaáætlun óbeint 

Virkjanakostir í 

orkunýtingarflokki (vatnsafl, 

jarðhiti og vindafl) og 

nýtingar- og virkjanaleyfi. 

Engin undirflokkun er innan 

nýtingarflokks. 

Rammaáætlun 

 

Við undirflokkun friðlýstra svæða var höfð til hliðsjónar hvítbók um náttúruvernd, kafli um 

friðlýsingu og aðra vernd (Umhverfisráðuneytið, 2011) þar sem er fjallað um mismunandi 

flokka friðlýstra náttúruminja. Einnig vefsíður Umhverfisstofnunar, Náttúrufræðifélags 

Íslands og Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins um friðlýsingar. 

Varðandi menningarminjar er friðlýsing sett í hærri verndarflokk en friðun, þar sem friðun 

gerist sjálfkrafa ef menningarminjar eru eldri en 100 ára, en friðlýsing krefst rannsókna, 

undirbúnings og staðfestingar á mikilvægi minjanna. Það dregur þó úr vægi menningarminja 

að það sé engin frekari undirflokkun innan friðaðra og friðlýstra fornleifa og 

húsa/mannvirkja, því með faglegu mati/skölun út frá sérstöðu og fágæti væri hægt að greina 

hvaða minjar eru mikilvægari en aðrar. Að aðgreina ekki, gefur þannig heildinni minna vægi. 

Skógrækt, landgræðsla og endurheimt votlendis mun gegna lykilhlutverki í tengslum við 

átak í kolefnisbindingu og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda, sem önnur af tveimur 

megináherslum aðgerðaáætlunar í loftlagsmálum. Endurheimt votlendis er mikilvæg því 
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framræstar mýrar og tún losa mikið magn gróðurhúsalofttegunda og með endurheimt er hægt 

að draga úr þeirri losun á tiltölulega skömmum tíma, því áhrifin koma strax fram. Hversu 

mikið og hversu hratt er verið að rannsaka betur því Landgræðslan er að fara að hefja 

verkefni þar sem gerðar verða mælingar á kolefnisbókhaldi votlendis og uppgræðslusvæða. 

Einnig hefur endurheimting votlendis í mörgum tilfellum reynst erfið því það er ekki nóg að 

horfa á einstaka jarðir, heldur þarf að horfa til vatnasviðs votlendisins sem skurðurinn 

framræsir og það nær í mörgum tilfellum til margra landeigenda. Eignarréttarlega getur einn 

landeigandi þannig stöðvað slíka framkvæmd þótt allir aðrir landeigendur vilji taka þátt í 

henni. Þær breytingar hafa þó verið að eiga sér stað, að í stað þess að horfa á einstaka jarðir 

er í dag verið að horfa á þessi mál á stærri skala og þá til samstarfs landeigenda, sveitarfélaga 

og ríkis. Einkaaðilar hafa einnig látið sig málið varða, m.a. með stofnun Votlendissjóðs. Við 

kolefnisbindingu hefur einkum verið horft til landgræðslu og skógræktar en með því að bæta 

skógi ofan á grætt land er hægt að fá allt að þrefalt meiri bindingu en með landgræðslunni 

einni. Einnig hefur verið sýnt fram á að hófleg grisjun skóga auki bindinguna enn frekar því 

þá vaxi stærri tré inn á milli sem binda mikið kolefni. En til að viðhalda kolefnisbindingunni 

og halda kolefninu í jarðveginum þarf langtímahugsun og að leyfa trjánum að lifa og halda 

græddu landi frá beit. Ef stunda á nytjar, þarf að stunda sjálfbæra nýtingu, nýta skógana sem 

byggingarefni eða smíðaefni en ekki til brennslu og beitarlönd á sjálfbæran hátt. Slík 

hringrás er augljóslega betri en losun, en hefur þó ekki sama gildi og varanleg binding í 

jarðvegi og gróðri þar sem kerfinu er ekki raskað. Út frá þessari umræðu var ákveðið að setja 

landgræðslu í verndarflokk 1, skógrækt í flokk 2 og náttúrulegt birki og votlendi var einnig 

sett í verndarflokk 2, vegna áherslna í loftlagsmálum og vegna 61.gr. náttúruverndarlaganna. 

Áhugverðir viðkomustaðir ferðamanna eru auðlind ferðaþjónustunnar og þau kortagögn 

voru sett í verndarflokk 1 og 3, eftir því hvernig hversu áhugaverðir staðirnir voru metnir. 

Kortagögn yfir úthlutanir úr landsáætlun ferðaþjónustuinnviða og framkvæmdasjóð 

ferðamannastaða voru hins vegar sett í nýtingarflokk, jafnvel þótt uppbygging 

ferðaþjónustuinnviða geti haft bæði haft neikvæð og jákvæð áhrif á umhverfið og náttúruna 

á þann hátt að tryggja minna rask utan framkvæmdasvæðis og betri umgengni. 

Virkjanakostir rammaáætlunar sem eru í biðflokki (vatnsafl, jarðhiti og vindafl) eru hvorki 

flokkaðir í nýtingarflokk eins og virkjanakostir í orkunýtingarflokki, né verndarflokk eins 

og virkjanakostir í verndarflokki, enda ekki búið að ákveða hvort þeir virkjanakostir verði 

flokkaðir í orkunýtingar- eða verndarflokk rammaáætlunar. 

5.2 Kortagögn í skoðun 

Til að kanna virkni og gildi árekstargreiningarinnar voru kortagögn úr nýtingarflokki sem 

tengjast nýjum fagstefnum eða fagstefnum í vinnslu, borin saman við kortagögn úr gildandi 

fagstefnum úr verndarflokki (sbr. töflu 3.2). Kortagögn úr verndarflokki, nýjar fagstefnur 

eða í vinnslu, voru ekki borin saman við kortagögn úr gildandi fagstefnum úr nýtingarflokki 

(sbr. töflu 3.3) - virkni aðferðafræðinnar er sú sama. Í töflu 5.2 eru þau kortagögn sem voru 

tekin til samanburðar og unnið með áfram í yfirlagnargreiningu en ekki var alltaf mögulegt 

að fá stafræn kortagögn. Til afmörkunar á fjölda þeirra kortagagna sem unnið var með, voru 

gögn úr verndarflokki þrjú, fjögur og fimm tekin til samanburðar og yfirlagnagreiningar en 

gögnum úr verndarflokki eitt og tvö var sleppt, enda ekki nauðsynlegt að vinna með alla 

flokkana til að rannsaka virkni árekstragreiningarinnar. 

https://www.votlendi.is/
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Gögn til skoðunar í nýtingarflokki, tengt nýjum fagstefnum eða í vinnslu, eru m.a. kortagögn 

sem tengjast virkjanakostum í orkunýtingarflokki og nýrri vegagerð á samgönguáætlun (ekki 

er horft til endurnýjunar á slitlagi, enda hefur það minniháttar rask í för með sér miðað við 

nýja vegagerð). Gögn sem tengjast áformum um alveg ný orkuflutningsmannvirki 

(háspennulínur, háspennumöstur, tengivirki og jarðstrengi) í raforkukerfinu, gögn úr 

kerfisáætlun Landsnets 2021-2030 og áætlunum dreifiveitna s.s. Landsvirkjunar, RARIK, 

Orkuveitu Reykjavíkur og Orkubús Vestfjarða voru skoðuð. Gögn vegna endurnýjunar á 

núverandi orkuflutningskerfi eru ekki eins áhugaverð, þar sem það hefur minniháttar rask í 

för með sér miðað við framkvæmdir við ný mannvirki, og gögn tengd kerfisáætlun eru 

líklegri til að valda árekstrum en gögn úr áætlunum dreifiveitina þar sem dreifikerfi 

dreifiveitna eru að mestu nálægt þéttbýli og því utan þeirra landsvæða sem eru til skoðunar 

í rannsóknarverkefninu. Flest framkvæmdaverkefni í kerfisáætlun eru vegna endurnýjunar á 

flutningskerfinu (ekki viðbætur við flutningskerfið) og viðeigandi stafræn gögn voru ekki 

auðveldlega aðgengileg og því ekki til skoðunar í rannsókninni. Einnig voru skoðuð gögn 

sem tengjast fjarskiptastefnu, en þau voru ekki afhent þar sem gögnin geta varðað 

þjóðaröryggi. Þau gögn eru þó ekki líkleg til að geta valdið slæmum „árekstrum“ þar sem 

ljósleiðara- og koparstrengir og fjarskiptamannvirki liggja oftast nálægt vegum eða öðrum 

manngerðum hlutum. Ekki var sóst eftir því að fá kortagögn vegna úthlutana úr landsáætlun 

ferðaþjónustuinnviða eða framkvæmdasjóð ferðamannastaða þar sem uppbygging 

ferðaþjónustuinnviða getur bæði haft neikvæð og jákvæð áhrif á umhverfið og náttúruna, t.d. 

getur gerð göngustíga haft í heildina minna rask fyrir svæðið ef það tryggir minna rask utan 

stíga og betri umgengni. Úthlutanirnar eru líka bæði til uppbyggingar á núverandi 

ferðaþjónustuinnviðum og til nýrra innviða, og því þyrfti að vinna gögnin frekar til að greina 

úthlutanir til nýrra innviða frá. 

Gögn til skoðunar í verndarflokkum 3-5, tengt nýjum fagstefnum eða í vinnslu, eru m.a. 

kortagögn sem tengjast friðlýstum fornleifum og húsum, sérlega áhugaverðum 

viðkomustöðum ferðamanna, vatnsverndarsvæðum, friðlýstum svæðum, Þjóðgarðinum á 

Þingvöllum, svæði Mývatns og Laxá og virkjanakostum í verndarflokki. Öll kortagögn í 

verndarflokkum 3-5 reyndust því aðgengileg. Ekki unnið með þær friðlýsingar sem eru í 

vinnslu eða kynningu, enda hafa þær ekki fengið lögformlegt gildi ennþá. Áætluð friðlýsing 

vatnasviðs Markárfljóts var þó tekin til skoðunar, enda er sú friðlýsing á grundvelli 

rammaáætlunar sem virkjanakostur í verndarflokki. 

Einnig voru til skoðunar kortagögn þar sem vernd eða nýting liggur ekki fyrir, og tengjast 

því fagstefnum í vinnslu, og á það við gögn yfir virkjanakosti í biðflokki og rannsóknarleyfi 

til orkurannsókna sem Orkustofnun hefur gefið út og eru í gildi. Ljóst er að virkjanakostir 

rammaáætlunar ná yfir stór svæði á hálendinu og skipta miklu máli í þessari rannsókn. 

Fjallað er sérstaklega um þá kosti og flokkun þeirra í kafla 5.3. 

Tafla 5.2 Kortagögn úr fagstefnum Stjórnarráðsins, tekin til samanburðar og í árekstragreiningu. 

Efni kortagagna Uppruni kortagagna Dagsetning 

útgáfu 

Grunngögn til afmörkunar svæðis 

Afmörkun miðhálendisins. Skipulagsstofnun, vefsíða um 

landsskipulagsstefnu. 

28. mars 

2018 

Afmörkun þjóðlendna. Forsætisráðuneytið og Óbyggðanefnd. Tekið 

saman og sent með svæði 10B inniföldu. 

Apríl 2021 
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Bakgrunnskort s.s. strandlína, hafið 

kringum landið og helstu jöklar. 

Landmælingar, lýsigagnagátt. Hluti gagna 

var sendur sérstaklega, þar sem þau voru 

ekki til staðar í lýsigagnagátt. 

19. sept. 

2017 

Verndarflokkur 3 - kortagögn úr gildandi fagstefnum 

Friðlýstar fornleifar. Landmælingar, lýsigagnagátt. Janúar 2022 

Friðlýst hús. Minjastofnun. Uppfærð og óbirt gögn, send 

sérstaklega. 

Apríl 2021 

Sérlega áhugaverðir viðkomustaðir 

ferðamanna. 

Ferðamálastofa, vefsíða. 1. jan. 2015 

Grannsvæði vatnsverndarsvæða. Orkustofnun. Samantekin gögn, send 

sérstaklega til að gera aðgengileg. 

Desember 

2016 

Friðlýst svæði (Þjóðgarðurinn 

Snæfellsjökull og Vatnajökulsþjóðgarður). 

Umhverfisstofnun, vefsíða og 

landupplýsingaþjónn. 

Janúar 2022 

Friðlýst svæði (landslagsverndarsvæði). Umhverfisstofnun, vefsíða og 

landupplýsingaþjónn. 

Janúar 2022 

Virkjanakostir í verndarflokk (vatnsafl, 

jarðhiti og vindafl). 

Rammaáætlun, vefsíða. Einnig samantekin 

gögn frá faghóp rammáætlunar og frá 

Orkustofnun. 

Sept 2021 

og árinu 

2016 

Verndarflokkur 4 - kortagögn úr gildandi fagstefnum 

Brunnsvæði vatnsverndarsvæða. Orkustofnun. Samantekin gögn, send 

sérstaklega til að gera aðgengileg. 

Desember 

2016 

Friðlýst svæði (náttúruvætti og óbyggð 

víðerni). Einnig friðlýst svæði á grundvelli 

rammaáætlunar. 

Umhverfisstofnun, vefsíða og 

landupplýsingaþjónn. 

Janúar 2022 

Verndarflokkur 5 - kortagögn úr gildandi fagstefnum 

Friðlýst svæði (friðlönd). Umhverfisstofnun, vefsíða og 

landupplýsingaþjónn. 

Janúar 2022 

Þjóðgarðurinn á Þingvöllum og svæði 

Mývatns og Laxá. 

Umhverfisstofnun, vefsíða og 

landupplýsingaþjónn. 

Janúar 2022 

Nýtingarflokkur - kortagögn sem tengjast nýjum fagstefnum eða fagstefnum í vinnslu 

Virkjanakostir í orkunýtingarflokki 

(vatnsafl, jarðhiti og vindafl, þar sem 

framkvæmdir eru ekki hafnar). 

Rammaáætlun, vefsíða. Einnig samantekin 

gögn frá faghóp rammáætlunar og frá 

Orkustofnun. 

Sept 2021 

og árinu 

2016 

Ný vegagerð- ný vegstæði (vegalagning og 

jarðgöng). Gögn úr framkvæmdaáætlunum 

um vegagerð, úr samgönguáætlun 2020-

2034. Ekki vegagerð vegna endurnýjunar 

slitlags, þar sem það hefur minniháttar rask 

í för með sér m.v. ný vegstæði. 

Vegagerðin, tekið saman sérstaklega fyrir 

rannsóknarverkefnið. 

Apríl 2021 

Vernd/ nýting liggur ekki fyrir - kortagögn sem tengjast nýjum fagstefnum eða fagstefnum í vinnslu 

Virkjanakostir í biðflokki (vatnsafl, 

jarðhiti og vindafl). 

Rammaáætlun, vefsíða. Einnig samantekin 

gögn frá faghóp rammáætlunar og frá 

Orkustofnun. 

Sept 2021 

og árinu 

2016 

Rannsóknarleyfi til orkurannsókna, sem 

eru í gildi 

Orkustofnun. Samantekin gögn, send 

sérstaklega til að gera þau aðgengileg. 

September 

2021 

 

5.3 Virkjanakostir rammaáætlunar 

Núgildandi, lögformleg flokkun virkjanakosta rammaáætlunar byggir á niðurstöðu 2. áfanga 

og þingsályktunartillögu nr. 892/2012-2013 þess efnis, sem samþykkt var í janúar 2013. Í 

júlí 2015 samþykkti Alþingi þingsályktunartillögu þess efnis að Hvammsvirkjun skyldi færð 

í orkunýtingarflokk en ekki hafa verið gerðar frekari breytingar á gildandi rammaáætlun 

síðan þá (Rammaáætlun, 2021a). Þingsályktunartillaga að 3. áfanga rammaáætlunar var lögð 
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fram á Alþingi í lok mars 2022, í fjórða sinn (Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, 

2022a). Hægt er að færa virkjanakosti milli flokka svo lengi sem Orkustofnun hefur ekki 

gefið út virkjanaleyfi fyrir kosti í nýtingarflokki eða svæði í verndarflokki hafi verið friðlýst 

(þingskjal nr. 81/2010-2011). Flestir kostir í verndarflokki hafa verið friðlýstir og falla því 

nú undir friðlýst svæði á grundvelli rammaáætlunar. 

Í rannsóknarverkefninu voru allir virkjanakostir í orkunýtingar-, verndar- og biðflokki 

rammaáætlunar skoðaðir, líka þeir kostir sem voru niðurstaða 3. og 4. áfanga, þótt þeir kostir 

hafi ekki enn öðlast lögformlegt gildi. Margir af þeim kostum sem voru flokkaðir í biðflokk 

í 2. áfanga, voru teknir til umfjöllunar í 3. áfanga og í kjölfarið flokkaðir í orkunýtingar- eða 

verndarflokk. Gengið er út frá nýjustu flokkun virkjanakostanna. Verkefnisstjórn 4. áfanga 

gat hins vegar ekki tekið til mats virkjunarkosti í biðflokki gildandi rammaáætlunar (2. 

áfangi) og var heldur ekki heimilt að taka til frekara mats virkjanakosti í biðflokki úr 3. 

áfanga (Rammaáætlun, 2021d) þar sem 3. áfangi hafði ekki öðlast lögformlegt gildi. Í 4. 

áfanga voru því einungis nýjir virkjanakostir. Verkefnisstjórn 5. áfanga rammaáætlunar var 

skipuð í apríl 2021 til fjögurra ára (Rammaáætlun, 2021d). 

Tafla 5.3 Núverandi flokkun virkjanakosta rammaáætlunar, út frá niðurstöðu 1.-4. áfanga 

verkefnastjórna áætlunarinnar. Kostir sem eru til skoðunar í rannsóknarverkefninu. 

Landshluti Vatnasvið/ háhitasvæði/ 

vindorkusvæði 

Virkjanakostir 

Verndarflokkur virkjanakosta 

Norðurland Héraðsvötn, A. Jökulsá Villinganesvirkjun og Skatastaðavirkjanir C eða D 

Norðurland Héraðsvötn, V. Jökulsá Blanda, veita úr Vestari Jökulsá 

Norðurland Skjálfandafljót Fljótshnúksvirkjun og Hrafnabjargavirkjanir A, B eða C 

Suðurland Þjórsá - vestur Norðlingaölduveita og Kjalölduveita 

Suðurland Markarfljót Markarfljótsvirkjun A og B 

Suðurland Skaftá Búlandsvirkjun 

Suðurland Djúpá Djúpárvirkjun 

Suðurland Hengilssvæði Bitra og Grændalur 

Orkunýtingarflokkur virkjanakosta - 2. og 3. áfangi 

Vestfirðir Ófeigsfjörður Hvalárvirkjun 

Vestfirðir Austurgil Austurgilsvirkjun 

Norðurland Blanda veituleið Blönduvirkjunar 

Suðurland Skrokkalda Skrokkölduvirkjun 

Suðurland Þjórsá Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun 

Norðurland Námafjallssvæði Bjarnarflagsvirkjun 

Norðurland Kröflusvæði Kröfluvirkjun II 

Suðurland Hengilssvæði Meitillinn, Hverahlíð II og Þverárdalur 

Reykjanes Reykjanessvæði Stóra-Sandvík 

Reykjanes Svartsengissvæði Eldvörp (sjá stækkun í 4. áfanga) 

Reykjanes Krýsuvíkursvæði Austurengjar, Sandfell og Sveifluháls 

Norðurland Blöndulundur Blöndulundur 

Orkunýtingarflokkur virkjanakosta - 4. áfangi 

Vestfirðir Glámusvæði Hvanneyrardalsvirkjun og Tröllárvirkjun 

Suðurland Þjórsársvæði Stækkun á Vatnsfellsstöð, Sigöldustöð og Hrauneyjarfossstöð 

Reykjanes Svartsengissvæði Eldvörp (stækkun fyrri virkjanakosts) 

Vestfirðir Reykhólahreppur Garpsdalur 

Vesturland Borgarbyggð Alviðra 

Norðurland Hörgárbyggð Vindheimavirkjun 

Biðflokkur virkjanakosta 

Vesturland Hvítá í Borgarfirði Kljáfossvirkjun og Hvítá við Norðurreyki 

Vesturland Grímsá í Borgarfirði Reyðarvatnsvirkjun 
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Norðurland Blanda Blöndudalsvirkjun 

Norðurland Vatnsdalsá Vatnsdalsá 

Austurland Þistilfjörður Hafralónsá (efra og neðra þrep) 

Austurland Vopnafjörður Hofsárvirkjun 

Austurland Austurland Hraunavirkjun (frárennsli til Fljótsdals eða Berufjarðar) 

Suðurland Hverfisfljót Hverfisfljótsvirkjun og Kaldbaksvirkjun 

Suðurland Hólmsá Hólmsárvirkjun ( miðlunarlón við Atley eða án miðlunar) 

Suðurland Hagavatn Hagavatnsvirkjun 

Suðurland Stóra-Laxá Stóra-Laxá 

Suðurland Hvítá í Árnessýslu Búðartunguvirkjun, Haukholtavirkjun, Vörðufell og Hestvirkjun 

Suðurland Ölfusá Selfossvirkjun 

Suðurland Biskupstungur Brúarárvirkjun 

Suðurland Núpsá o.fl. Núpsárvirkjun 

Norðurland Öxarfjörður Bakkahlaup 

Norðurland Fremrinámar Fremrinámar 

Norðurland Ódáðahraun Hrúthálsar 

Suðurland Torfajökulssvæði Botnafjöll, Grashagi og Sandfell 

Suðurland Kjölur Hveravellir 

Suðurland Hágöngur Hágönguvirkjun 

Suðurland Grímsnes Seyðishólar 

Suðurland Biskupstungur Sandfell 

Suðurland Hrunamannahreppur Reykjaból 

Suðurland Tungnaársvæði Sköflungur 

Suðurland Hengilssvæði Innstidalur 

Reykjanes Krýsuvíkursvæði Trölladyngja 

Suðurland Búrfellslundur Búrfellslundur (sjá endurhönnun í 4. áfanga) 

Biðflokkur virkjanakosta - 4. áfangi 

Vestfirðir Ófeigsfjarðarheiði Skúfnavatnavirkjun 

Austurland Hraun Hamarsvirkjun 

Vesturland Dalabyggð Sólheimar 

Suðurland Búrfellslundur Búrfellslundur (endurhönnun fyrri virkjanakosts) 

 

Vegna mikilvægis þess að skoða vel þau gögn sem tengjast rammaáætlun, voru kortagögn 

teiknuð fyrir þá virkjanakosti þar sem gögn voru ekki til staðar. Útlínur áhrifasvæða 

virkjanakosta voru teiknuð upp í ArcMap, út frá nýjustu gögnum frá Orkustofnun og 

rammaáætlun og með því að hafa kortasjá Landmælinga til hliðsjónar og fláka og línugögn 

yfir vatnafar og vegi landsins. Einnig voru sum kortagögn ekki nægjanlega nákvæm og þá 

voru kortagögnin lagfærð. Ef áhrifasvæði virkjanakosta lágu að jökli, þá var miðað við 

jökulsporð en ekki farið inn á jökulinn. Í öllum tilfellum þar sem verið er að teikna 

áhrifasvæði vatnsaflsvirkjanakosta frá grunni, þá eru útmörk svæðis teiknuð fram að næsta 

virkjanakosti ofar í ánni eða að næstu núverandi vatnsaflsvirkjun, ef það á við, enda hefur 

sú virkjun sem ofar er í ánni nú þegar haft áhrif á vatnasviðin þar fyrir ofan (miðað er við >1 

MW virkjanir). 

Við mat á áhrifasvæði virkjanakosta er miðað við greinargerð með frumvarpi að lögum um 

verndar- og orkunýtingaráætlun nr. 48/2011, líkt og faghópur 1 í rammaáætlun (áfanga 2.-

4.) gerir. Í tilfelli vatnsaflsvirkjana er miðað við allt vatnasvið fallvatnsins ofan þeirrar 

virkjunar sem nýtir fallið og farveg fallvatnsins neðan virkjunar og í tilfelli 

jarðvarmavirkjana er miðað við útbreiðslu jarðhita samkvæmt viðnámsmælingum, en einnig 

er tekið tillit til jarðminja- og landslagsheilda á yfirborði allt að 5 km út fyrir viðnámssvæðið. 

Í tilfelli vindorkuvera eru víðtækustu umhverfisáhrifin sjónrænir þættir í landslagi og miðað 

var við þá aðferðafræði sem notuð var af faghóp 1 í 4. áfanga, sem miðaði við 25 km radíus 
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út frá virkjun til að meta verðmæti landslags og óbyggðra víðerna en 10 km radíus fyrir 

önnur viðföng (Guðrún Pétursdóttir, 2021). 

Fyrir virkjanakosti í verndarflokki voru ekki til kortagögn yfir framkvæmdasvæði 

Kjalölduveitu, Norðlingaölduveitu, Markarfljótsvirkjun og Blönduveitu úr Austari Jökulsá. 

Einnig voru gerðar lagfæringar á þeim svæðum sem sýna vatnasvið Markarfljóts, Skaftár, 

Skjálfandafljóts og Þjórsá vestur og farið yfir framkvæmdasvæði virkjana. 

Í orkunýtingarflokki þurfti einnig að lægfæra útmörk áhrifasvæða nokkurra virkjanakosta: 

Blöndulundur, Bjarnarflagsvirkjun, Kröfluvirkjun II, Hverahlíð II, Þverárdal, Meitilinn, 

Hvalárvirkjun, Austurgilsvirkjun, Urriðafossvirkjun og Holtavirkjun. Kortagögn fyrir 

Hvammsvirkjun voru ekki til staðar svo þau voru teiknuð út frá nýjustu gögnum.  

Kortagögn voru ekki til staðar fyrir fjölmarga virkjanakosti í biðflokki og því teiknuð frá 

grunni. Þar má nefna: Bakkahlaup, Hrúthálsa, Hveravelli, Seyðishóla, Sköflung, Reykjaból, 

Sandfell í Biskupstungum, Haukholtavirkjun, Núpsárvirkjun, Selfossvirkjun og Vörðufell. 

Vatnasvið nokkra virkjanakosta var mjög vanmetið að stærð í erindum Orkustofnunar til 

verkefnastjórnar 3. áfanga rammaáætlunar og voru útmörk svæðanna því teiknuð miðað við 

raunveruleg útmörk þeirra. Það átti við um Blöndudalsvirkjun, Vatnsdalsá, Kljáfossvirkjun, 

Hvítá við Norðurreyki, Reyðarvatnsvirkjun, Hestvirkjun, Brúarárvirkjun, Hraunavirkjun, 

Hofsárvirkjun og Hafralónsá. Þegar þessir virkjanakostir voru teiknaðir var árfarvegur neðan 

stíflna ekki teiknaður enda utan afmarkaðs svæðis í öllum tilvikum, nema í tilfelli 

Hofsárvirkjunar þar sem farvegur Hofsár, Selár og Tunguár liggur nákvæmlega á mörkum 

svæðisins og í tilfelli Hafralónsár þar sem Svalbarðsá og Hölknaá liggja á mörkum svæðisins 

en aðrar ár ekki. Í tilfelli Hraunavirkjunar er árfarvegur neðan stíflna þó teiknaður, svo það 

svæði nái út fyrir afmarkað svæði, en þó rétt að benda á að kröfumeðferð Óbyggðanefndar 

er ekki lokið á þessu svæði. Einnig voru kortagögn lagfærð fyrir Innstadal, Stóru-Laxá, 

Hagavatnsvirkjun, Búðartunguvirkjun, Hverfisfljótsvirkjun og Kaldbaksvirkjun og fyrir tvo 

síðustu kostina voru framkvæmdasvæðin líka teiknuð þar sem þau kortagögn voru ekki til. 

5.4 Niðurstöður yfirlagnargreiningar 

Niðurstöður úr yfirlagnagreiningunni eru birtar á myndrænan hátt á myndum 5.1 til 5.17. Til 

afmörkunar á því landsvæði sem verið er að rannsaka, er horft til þeirra árekstra sem eiga 

sér stað innan miðhálendisins auk þeirra svæða sem eru utan þess og innan þjóðlenda ríkisins 

(mynd 5.1). Árekstragreiningin var unnin í forritinu ArcGIS. Gögnin sem var unnið með 

voru á shapefile gagnasniði og í hnitakerfinu ISN93, vörpun Lambert 1993. 
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Mynd 5.1 Landsvæði til rannsóknar í árekstragreiningu, afmarkað af miðhálendi og þjóðlendum. 

5.4.1 Verndarflokkur 5 

Á mynd 5.2 má sjá að svæði Mývatns og Laxár lendir utan afmarkaðs landsvæðis og einnig 

lendir um helmingur Þjóðgarðsins á Þingvöllum utan svæðisins. Öll stærstu friðlönd á 

landinu lenda innan svæðisins: Lónsöræfi, Kringilsárrani, Fjallabak, Þjórsárver, 

Guðlaugstungur og Geitland. Einnig lendir stór hluti Hornstranda innan þjóðlenda. Mörg 

minni friðlönd lenda utan svæðis og einnig Látrabjarg og Vatnsfjörður á Vestfjörðum, 

Herdísarvík á Reykjanesi og Surtsey. 
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Mynd 5.2 Yfirlit svæða í verndarflokki 5. 

5.4.2 Verndarflokkur 4 

Mynd 5.3 sýnir að þau svæði sem hafa verið friðlýst á grundvelli rammaáætlunar lenda flest 

innan afmarkaðra landsvæða. Það eru vatnasvið Jökulfalls og Hvítár, Jökulsár á Fjöllum, 

Tungnaár, Hólmsárslóns (efst í Hólmsá) og háhitasvæði Kerlingarfjalla. Háhitasvæði 

Brennisteinsfjalla og Gjástykkis lenda ekki nema að mjög litlu leyti innan afmarkaðs svæðis 

og háhitasvæði Geysis alfarið utan þess. Landslagsverndarsvæði í Þjórsárdal og 

Kerlingafjöllum lenda innan afmarkaðs svæðis en svæði á austurlandi norðan Dyrfjalla og 

svokallað Gerpissvæði lenda utan  þess. Landslagsverndarsvæði Kerlingafjalla er stærra en 

það svæði Kerlingafjalla sem hefur verið friðlýst á grundvelli rammaáætlunar og þekur 

alfarið það svæði, auk hluta vatnssviðs Jökulfalls og Hvítár. Mjög fá friðlýst náttúruvætti eru 

innan afmarkaðs svæðis, lang flest þeirra eru utan þess. Þau náttúrvætti sem eru innan 

svæðisins eru Hjálparfoss, Gjáin og Granni í Þjórsárdal, Hveravellir og Kalmanshellir nálægt 

Langjökli og Eldborg í Bláfjöllum. Jörðin Drangar á Ströndum er eina svæðið sem er friðlýst 

sem óbyggt víðerni og lendir utan afmarkaðs svæðis. Brunnsvæði vatnsverndarsvæða birtast 

í mörgum tilfellum sem litlir punktar og eru flest þeirra svæða utan afmarkaðs landsvæðis, 

en samt þónokkur innan svæðis. 
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Mynd 5.3 Yfirlit svæða í verndarflokki 4. 

5.4.3 Verndarflokkur 3 

Í verndarflokki 3 eru kortagögnin sýnd á þremur aðskildum myndum: friðlýst hús og 

fornminjar og sérstakir ferðamannastaðir eru sýnd sér þar sem um punktagögn er að ræða, 

virkjanakostir í verndarflokki eru sér þar sem hægt er að breyta röðun kosta ef ekki er búið 

að friðlýsa svæðunum (sbr. umræðu að ofan) og önnur flákagögn eru sér. 

Eins og sjá má á mynd 5.4 lendir stærstur hluti Vatnajökulsþjóðgarðs innan afmarkaðs 

svæðis en einungis lítill hluti Þjóðgarðsins Snæfellsjökull. Flest grannsvæði 

vatnsverndarsvæða eru utan afmarkaðs svæðis en þónokkur innan svæðis. Lítill hluti af 

Vatnajökulsþjóðgarði, í Jökulsárgljúfrum, er einnig grannsvæði vatnsverndarsvæðis. 
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Mynd 5.4 Yfirlit nokkurra svæða í verndarflokki 3. 

Á mynd 5.5 má sjá að allir virkjanakostir í verndarflokki lenda innan afmarkaðs landsvæðis, 

nema jarðvarmasvæði Bitru og Grænadals á Hengilssvæðinu og svæði Djúpárvirkjunar. Stór 

hluti af vatnasviðum Skaftár og Héraðsvatna lendir þó utan svæðis og hluti árfarvegs 

Markarfljóts og Skjálfandafljóts. Svæði Þjórsár vestur er að nánast öllu leyti innan friðlands 

Þjórsárvera en lítill hluti vatnasviðs Markarfljóts lendir innan friðlands að Fjallabaki. Hluti 

af svæði Skjálfandafljóts og Skaftár lendir innan Vatnajökulsþjóðgarðs. Í október 2018 lagði 

Umhverfisstofnun fram til kynningar tillögu að friðlýsingu vatnasviðs Markarfljóts 

(Umhverfisstofnun, 2022c), en svæðið hefur enn ekki verið formlega friðlýst. 
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Mynd 5.5 Yfirlit virkjanakosta í verndarflokki rammaáætlunar, í verndarflokki 3. 

Á mynd 5.6 má sjá að friðlýst hús lenda öll utan afmarkaðs landsvæðis nema eitt, skáli 

Ferðafélags Íslands á Hvítárnesi rétt utan Langjökuls sem er torfhús með friðað ytra byrði. 

Friðlýstar fornleifar og sérlega áhugaverðir ferðamannastaðir eru einnig flestir utan svæðis. 
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Mynd 5.6 Yfirlit staða í verndarflokki 3. 

5.4.4 Nýtingarflokkur 

Við skoðun á kortagögnum í tengslum við samgönguáætlun kemur í ljós að í mjög fáum 

tilvikum er um ný vegstæði að ræða og eru þau í engum tilvikum innan miðhálendis eða 

þjóðlendna. Nýja vegagerðin er á suðurströnd Vestfjarða, á vegkafla milli Akureyrar og 

Húsavíkur, við Höfn í Hornafjörð og á nokkrum stöðum á þjóðvegi 1 á Suðurlandi m.a. nýr 

vegkafli framhjá Selfossi. Þau gögn eru því ekki birt á mynd 5.7 sem sýnir svæði í 

nýtingarflokki sem eru til rannsóknar, kortagögn sem tengjast nýjum fagstefnum eða 

fagstefnum í vinnslu. Á myndinni eru því eingöngu virkjanakostir í orkunýtingarflokki 

rammaáætlunar. 
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Mynd 5.7 Yfirlit svæða í orkunýtingarflokki rammaáætlunar. 

Á mynd 5.7 sést að flestir virkjanakostir í orkunýtingarflokki lenda utan afmarkaðs svæðis 

eða þá að lítill hluti svæðisins lendir innan þess. Úr 4. áfanga lendir þannig innan svæðis, 

sameiginlegt vatnasvið Hvanneyrardalsvirkjunar og Tröllárvirkjunar á Glámusvæði á 

Vestfjörðum en einungis lítill hluti af áhrifasvæði vindorkuvirkjunar Alviðru í Borgarbyggð. 

Innan svæðis lenda einnig stækkanir þriggja núverandi vatnsaflsvirkjana á Þjórsársvæðinu: 

Hrauneyjafossstöð, Sigöldustöð og Vatnsfellsstöð. Á þeim svæðum er þegar búið að virkja 

og friðlýsing viðkomandi vatnasviða fyrir orkuöflun því ekki valkostur. Eins og kemur fram 

í lýsingu í skýrslu verkefnisstjórnar 4. áfanga rammaáætlunar (Guðrún Pétursdóttir, 2021) á 

aðferðafræði faghóps 1 við áhrifamat fyrir þessar stækkanir, þá var ekki talin ástæða til að 

meta náttúru- og menningarverðmæti á sama hátt og fyrir aðrar vatnsaflsvirkjanir, þar sem 

fyrirhugaðar framkvæmdir einskorðast nær algerlega við núverandi mannvirkjasvæði og 

ekki er gert ráð fyrir að þær hafi í för með sér rennslisbreytingar né aðrar breytingar á nýtingu 

vatnsauðlindarinnar og voru áhrifin frekar skoðuð í næsta nágrenni þeirra (500 m buffer). 

Í 3. áfanga voru einnig metnir þrír virkjanakostir vegna vatnsaflsvirkjana í Þjórsá: 

Hvammsvirkjun, Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun, en Hvammsvirkjun hafði áður verið 

flutt úr biðflokki í orkunýtingarflokk með samþykkt Alþingis árið 2015. Landsvirkjun hefur 

sótt um virkjanaleyfi fyrir Hvammsvirkjun til Orkustofnunar og vinnur að öðrum leyfum og 

gangi áætlanir verður unnt að hefja undirbúningsframkvæmdir í lok árs 2022 (Helgi 
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Bjarnason, 2022). Í rannsóknarverkefninu er áhrifasvæði virkjunarinnar takmarkað við 

farveg fallvatns neðan virkjunar og fyrirhugað framkvæmdasvæði og nærumhverfi þess, en 

ekki er horft til vatnasviða ofan virkjunar og að næstu þjórsárvirkjun sem er Búrfellsvirkjun, 

þar sem ljóst er að virkjunin verður byggð. Holtavirkjun og Urriðafossvirkjun eru neðar í 

Þjórsá og áhrifasvæði þeirra því takmarkað við fyrirhugað framkvæmdasvæði og 

nærumhverfi þess, farveg fallvatns neðan virkjunar og vatnasvið árfarvega sem renna í 

Þjórsá fyrir neðan næstu virkjun ofar í ánni og að lónsstæði. Einungis lítill hluti áhrifasvæðis 

Urriðafossvirkjunar lendir innan afmarkaðs svæðis, en hinar tvær ekki. 

Á Vestfjörðum lendir fyrirhuguð vatnsaflsvirkjun Hvalár utan svæðis en Austurgilsvirkjun 

innan svæðis. Á miðju miðhálendinu er fyrirhuguð Skrokkölduvirkjun og nær áhrifasvæðið 

frá vatnasviðum Vatnajökuls til framkvæmdasvæðis virkjunar og áfram farveg fallvatns þar 

fyrir neðan og að Þórisvatni og Sauðafellslóni, sem eru uppistöðulón virkjana neðar á 

Þjórsársvæðinu. Allir jarðvarmakostir í 3. áfanga lenda utan afmarkaðs svæðis. Á 

Hengilssvæðinu eru þrír virkjanakostir í orkunýtingarflokki: Meitillinn, Hverahlíð II og 

Þverárdalur og er áhrifasvæði þeirra minna en venjulega vegna þess að ekki er verið að horfa 

til alls viðnámssvæðisins heldur frekar eingöngu nýtingar- og framkvæmdasvæði 

virkjunarinnar, þar sem þessir kostir eru allir í næsta nágrenni raskaðs svæðis af völdum 

annarra jarðvarmavirkjana. Sama gildir um jarðvarmakostina Bjarnarflagsvirkjun og 

Kröfluvirkjun II á Norðurlandi. Fyrirhugað vindorkusvæði Blöndulundar á Norðurlandi 

lendir að hluta innan afmarkaðs svæðis. Vatnsaflsvirkjanir í núverandi veituleið 

Blönduvirkjunar hafa mjög takmarkað áhrifasvæði og eru innan þess svæðis sem markast af 

Blöndulundi. 

5.4.5 Virkjanakostir þar sem vernd eða nýting liggur ekki fyrir 

Mynd 5.8 sýnir virkjanakosti þar sem vernd eða nýting liggur ekki fyrir ennþá, eins og í 

biðflokki rammaáætlunar og á svæðum þar sem rannsóknarleyfi hafa verið gefin út af 

Orkustofnun. Allir virkjanakostir úr 4. áfanga eru innan afmarkaðs svæðis nema einn, 

vindorkuver í Dalabyggð á Vesturlandi. Einnig lenda flestir virkjanakostir úr 3. áfanga innan 

afmarkaðs svæðis að öllu leiti eða hluta. Það eru helst virkjanakostir á Suðurlandi sem lenda 

utan svæðis, sérstaklega vegna þess að þegar áhrifasvæði virkjunarkosts eru metin þá er horft 

til þess svæðis sem nær að næsta virkjunarkost en ekki ofar í árfarveginn. Eins og áður hefur 

verið sagt var vatnasvæði nokkurra virkjunarkostar mjög vanmetið að stærð í gögnum 

Orkustofnunar, og er það líklega ein af ástæðum þess að kostirnir voru settir í biðflokk enda 

er tekið fram í lokaskýrslu verkefnishóps 3. áfanga að gögn séu ekki fullnægjandi (Stefán 

Gíslason, 2016). Af þeim virkjanakostum sem lenda innan afmarkaðs svæðis, á þetta við um 

Blöndudalsvirkjun, Vatnsdalsá, Kljáfossvirkjun, Reyðarvatnsvirkjun, Hvítá við 

Norðurreyki, Hraunavirkjun, Hofsárvirkjun, Hafralónsá, Hestvirkjun og Brúarárvirkjun. 
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Mynd 5.8 Yfirlit virkjanakosta þar sem vernd eða nýting liggur ekki fyrir. 

Sömu forsendur gilda um jarðvarmasvæði Innstadals á Hengilssvæðinu og hina 

virkjanakostina á svæðinu sem eru í orkunýtingarflokki, en svæði Innstadals lendir hins 

innan afmarkaðs svæðis ólíkt hinum kostunum. Mögulegar jarðvarmavirkjanir (Botnafjöll, 

Grashagi og Sandfell) á Torfajökulssvæðinu liggja allar við jaðar friðlands að Fjallabaki en 

viðnámssvæði þeirra liggja inn í friðlandið og óljóst hversu stórt nýtingar- og 

framkvæmdasvæði virkjana þyrfti að vera. Þess vegna ná kortagögnin yfir svæðið í heild 

sinni, út frá viðnámssvæði. Þegar farið var yfir kortagögn yfir þau leyfi sem eru í gildi fyrir 

orkurannsóknir og Orkustofnun gefur út, þá kom í ljós að flest þeirra eiga við virkjanakosti 

sem þegar hafa verið teknir til mats í rammaáætlun eða um er að ræða minni virkjanir en 10 

MW. Tveir virkjanakostir eru þó teknir til greiningar og eru þeir báðir innan afmarkaðs 

svæðis og með ráðgert afl 9,9 MW. 

5.4.6 Árekstragreining 

Á mynd 5.9 sést landsvæði verndarflokka 3, 4 og 5  á einu korti, innan afmarkaðs svæðis. 

Verndarflokkur 5 birtist sem efsta lag, enda hæsti flokkur verndar, svo verndarflokkur 4 og 

loks verndarflokkur 3. Flokkur 5 skarast við flokk 4 á einum stað, þar sem hluti af friðlandi 

Fjallabaks nær yfir lítið svæði á syðsta hluta vatnasviðs Tungnaár, sem er friðlýst á 
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grundvelli rammaáætlunar. Flokkur 5 skarast við flokk 3 á þremur stöðum: syðsti hluti 

Fjallabaks skarast á við svæði Markarfljóts sem virkjanakost í verndarflokki rammaáætlunar, 

friðland Þjórsárvera nær yfir nánast allt svæði Þjórsár vestur sem virkjanakost í verndarflokk 

og vatnsverndarsvæði (grannsvæði og brunnsvæði) eru innan friðlandsins Geitlands. 

Í verndarflokki 3 eru einnig friðlýst hús og fornleifar sem birtast sem bleikir punktar og 

sérlega áhugaverðir ferðamannastaðir sem birtast sem bláir punktar og eru þau gögn einnig 

birt á þann hátt á myndum 5.10-11. 

 

 

Mynd 5.9 Yfirlit svæða í verndarflokki 3-5, innan afmarkaðs svæðis rannsóknar. 

Mynd 5.10 sýnir árekstra svæða í nýtingarflokki við svæði í verndarflokkum 3-5, innan 

afmarkaðs svæðis. Eingöngu einn virkjanakostur í nýtingarflokki lendir í árekstri við 

verndarflokk, Skrokkölduvirkjun sem fer inn á friðland Vatnajökulsþjóðgarðs (sjá nánar á 

mynd 5.13). Eðlilegt verður að teljast að það séu ekki margir árekstrar þar sem m.a. er tekið 

tillit til verndarsjónarmiða þegar virkjanakostir í rammaáætlun eru metnir og hvort þeir eigi 

að fara í orkunýtingarflokk eða verndarflokk. Ekki er þó verið að horfa til landsins í heild. 
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Mynd 5.10 Árekstrar svæða í nýtingarflokki við svæði í verndarflokkum 3-5. 

Mynd 5.11 sýnir árekstra svæða í biðflokki við svæði í verndarflokkum 3-5, innan afmarkaðs 

svæðis. Af 37 virkjanakostum í biðflokki lenda einungis 11 þeirra í árekstrum og eru þeir 

allir á miðhálendinu og suður- og vesturlandi. Af þeim er árekstur Brúarárvirkjunar við 

grannsvæði vatnsverndar á mörkum þess að teljast árekstur þar sem jaðar svæðanna mætast 

í árfavegi og er því ekki skoðaður frekar. Það er áhugavert að sjá að margir virkjanakostir 

hafa ekki árekstra í för með sér. 
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Mynd 5.11 Árekstrar svæða í biðflokki við svæði í verndarflokkum 3-5. 

Heildaryfirlit allra árekstrasvæða er birt á mynd 5.12 og eru árekstrarnir flokkaðir eftir því 

hvort áætluð landnýting í nýtingarflokki og biðflokki, rekst á við um notkun landsvæðis við 

svæði sem er skilgreint í verndarflokk fimm, fjögur eða þrjú. Í nokkrum tilvikum eru 

árekstrar við svæði þar sem tveir verndarflokkar liggja saman. Alvarlegustu árekstrarnir er 

þar sem mismunandi áætlanir um nýtingu á svæðinu eru algjörlega ósamræmanlegar og ljóst 

að hagsmunaárekstrar verða mjög miklir og munu leiða af sér miklar deilur. Það á við um 

árekstra við svæði í verndarflokk 5 og einnig þar sem aðrir verndarflokkar eru á sama svæði. 

Samanburði á árekstrum við mismunandi verndarflokka er nánar lýst í töflu 3.2. Stærð 

svæðanna skiptir einnig máli. 
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Mynd 5.12 Yfirlit svæða í verndarflokki 3-5, innan afmarkaðs svæðis rannsóknar. 

Þær tegundir kortagagna, úr nýtingar- og biðflokki, sem fóru áfram í árekstragreininguna 

voru gögn tengd virkjanakostum úr rammaáætlun og rannsóknarleyfissvæðum 

Orkustofnunar. Áhugavert er að sjá hvernig mismunandi virkjanakostir hafa mismikla 

árekstra í för með sér. Samkvæmt þeim niðurstöðum sem birtast á mynd 5.12 má gera ráð 

fyrir að alvarlegustu árekstrarnir séu á áhrifasvæði virkjanakosta á Torfajökulssvæðinu, 

Búðartunguvirkjunar og Hvítár við Norðurreyki. Þar á eftir koma árekstrar vegna 

Hólmsárvirkjunar, Búrfellslundar, Reyðarvatnsvirkjunar og Skrokkölduvirkjunar og að 

lokum árekstrar vegna Hveravalla og Sköflungs. Allir árekstrarnir eru skoðaðir nánar á 

myndum 5.13 til 5.17. 
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Mynd 5.13 Árekstrasvæði Skrokköldu- og Hágönguvirkjunar við svæði í verndarflokkum 3-5. 

Árekstrar Skrokkölduvirkjunar (vatnsafl) og Hágönguvirkjunar (jarðvarmi) við svæði í 

verndarflokkum 3-5 eru sýndir á mynd 5.13. Iðnaðarsvæði Hágönguvirkjunar samkvæmt 

skýrslu Landsvirkjunar (Landsvirkjun, 2017) og framkvæmdasvæði Skrokkölduvirkjunar er 

utan Vatnajökulsþjóðgarðs en Köldukvíslarbotnar sem ferðamannastaður er innan 

iðnaðarsvæðisins. Rannsóknarsvæði Hágönguvirkjunar nær lítillega inn fyrir þjóðgarðsmörk 

en vatnasvæði Skrokkölduvirkjunar nær talsvert inn í þjóðgarðinn. Í skýrslu Landsvirkjunar 

sem leyfishafa segir um Skrokkölduvirkjun að miðlun sem þegar er til staðar í Hágöngulóni 

verði nýtt og því fylgi engin stíflugerð virkjuninni og vegagerð yrði í lágmarki, auk þess sem 

stöðvarhús verði neðanjarðar og flutningur raforku frá virkjuninni um jarðstreng en ekki 

háspennulínu eins og var upphaflega gert ráð fyrir í 2. áfanga rammaáætlunar (Landsvirkjun, 

2015). Í lýsingu Landverndar á svæðinu kemur fram að svæðið sé að hluta til raskað með 

miðlunarlóni (Hágöngulóni), borholu og tveimur stórum borplönum, ásamt vegslóða í 

Sveðjuhrauni en að virkjanirnar kæmu til með að raska svæðinu enn meira og rjúfa merkilega 

landslagsheild og víðáttu svæðisins, með tilheyrandi fjalla- og jöklasýn, sem myndi breyta 

upplifun ferðamannsins á miðhálendi Íslands (Landvernd, 2022). 
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Mynd 5.14 Árekstrar Búrfellslunds og Sköflungs við svæði í verndarflokkum 3-5. 

Á mynd 5.14 eru árekstrar Búrfellslundar (vindorka) og Sköflungs (jarðvarmi) við svæði í 

verndarflokkum 3-5 sýndir. Eins og kemur fram í matskýrslu Orkustofnunar fyrir 

jarðvarmasvæði Sköflungs, sem tekin var saman vegna rammaáætlunar, þá er svæðið 

einungis hugsanlegt áhrifasvæði og ekki liggur fyrir nákvæmt viðnámssvæði (Orkustofnun, 

2015b). Lítill hluti af hugsanlegu áhrifasvæði lendir innan svæðis Tungnaár sem er friðlýst 

á grundvelli rammaáætlunar. Í lýsingu Landverndar á svæðinu segir að þar sé náttúrufegurð 

mikil og óumdeilanleg en gígaröðin Vatnaöldur og vatnaklasinn Veiðivötn mynduðust í 

eldsumbrotum í við landnám og svæðið geymi því náttúruperlur á heimsmælikvarða sem 

mynduðust á sögulegum tíma (Landvernd, 2022). 
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Áhrifasvæði Búrfellslundar miðast við 25 km radíus út frá virkjun, og er það til að meta 

verðmæti landslags og óbyggðra víðerna en miðað er við 10 km radíus fyrir önnur viðföng. 

Þegar kortagögn sem fengust eru skoðuð nánar,  kemur í ljós að bæði rannsóknar- og 

hljóðvistarsvæði virkjanakostsins eru utan friðlýsts landslagsverndarsvæðis Þjórsárdals en 

heildar áhrifasvæðið (25 km) fer yfir meira en helming svæðis Þjórsárdals. Innan dalsins eru 

náttúruvættin Hjálparfoss, Gjáin og Granni sem einnig eru sérlega áhugaverðir 

ferðamannastaðir, ásamt Háafoss og þjóðveldisbænum Stöng, og einnig fjölmargir staðir 

friðlýstra fornminja. Í lýsingu Landverndar á svæði Búrfellslunds kemur fram að nærri 

rannsóknarsvæðinu eru Valafell og Áfangagili þar sem er fjallaskáli og vinsælt 

útivistarsvæði (Landvernd, 2022). Í lýsingu Landsvirkjunar sem leyfishafa, kemur fram að 

Búrfellslundur hafi verið endurhannaður í samræmi við athugasemdir og ábendingar sem 

bárust við eldri útfærslu í umhverfismati og 3. áfanga Rammaáætlunar og lögð hafi verið 

áhersla á að lágmarka sjónræn áhrif og að afmarkað hafi verið nýtt og minna svæði fyrir 

vindlundinn sem er staðsett enn nær núverandi orkumannvirkjum en áður og innan þess 

rannsóknarsvæðisins sem rannsakað var í mati á umhverfisáhrifum. Vindmyllum hefur verið 

fækkað úr 67 í allt að 30 og afl minnkað úr 200 MW í 120 MW og vindmyllur ekki lengur 

sýnilegar frá ferðamannastöðum Þjórsárdalar og skerða heldur ekki lengur útsýni að Heklu 

(Landsvirkjun, 2022). 

Tillaga verkefnisstjórnar 4. áfanga var að hafa Búrfellslund áfram í biðflokki, þrátt fyrir lágar 

einkunnir faghóps 1 fyrir verðmæti og áhrif á náttúru og menningarminjar, þar sem svæðið 

er við innganginn að verðmætum ferðasvæðum á miðhálendinu og vindorkuverið yrði mjög 

áberandi á leið þeirra mörgu ferðamanna sem þar fara um og fékk því háa áhrifaeinkunn í 

faghóp 2 (Guðrún Pétursdóttir, 2021). Það er ekki verið að horfa til þessara þátta 

ferðaþjónustunnar í árekstragreiningunni og því ætti kannski frekar að horfa til rannsóknar- 

og hljóðvistarsvæðis heldur en alls mögulegs áhrifasvæðis og þá einnig vegna þeirra 

breytinga sem gerðar voru á virkjanakostinum frá eldri útfærslu. Ef horft væri til þeirrar 

afmörkunar á áhrifum Búrfellslunds, myndi það þýða að í árekstragreiningunni væru ekki 

lengur til staðar árekstrar við verndarsvæði.  
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Mynd 5.15 Árekstrar Torfajökulssvæðis og Hólmsárvirkjana við svæði í verndarflokkum 3-5. 

Mynd 5.15 sýnir árekstra Torfajökulssvæðis (jarðvarmi) og Hólmsárvirkjana (vatnsafl) við 

svæði í verndarflokkum 3-5. Virkjanakostir á Torfajökulssvæðinu eru þrír (Botnafjöll, 

Grashagi og Sandfell) og liggja þeir samkvæmt matskýrslu Orkustofnunar allir við jaðar 

friðlands að Fjallabaki en viðnámssvæði þeirra liggur inn í friðlandið og óljóst hversu stórt 

nýtingar- og framkvæmdasvæði virkjana þyrfti að vera (Orkustofnun, 2015a). Í tilfelli 

Hólmsárvirkjunar eru tvær útfærslur virkjunarinnar, án miðlunar og með miðlunarlóni við 

Atlaey, í biðflokki rammaáætlunar en fyrsta útfærsla með miðlun í Hólmsárlóni var sett í 

verndarflokk í 2. áfanga og var friðlýst í kjölfarið á grundvelli rammaáætlunar. Á myndinni 

sést að framkvæmdasvæði fyrir báðar útfærslur Hólmsárvirkjunar lenda utan þessa friðlýsta 

svæðis en hluti vatnasviðs beggja kosta lendir innan þess. 
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Einnig má sjá að hluti af vatnasviði Hólmsárvirkjunar og jarðvarmasvæði Torfajökuls eiga 

sameiginlegt svæði sem lendir innan sama friðlýsta svæðis. Vatnasvæði tveggja 

virkjanakosta í verndarflokki rammaáætlunar, Markarfljótsvirkjunar og Búlandsvirkjunar 

(Skaftá), eru utan áhrifasvæðis Hólmsvirkjana en lenda að hluta innan Torfajökulssvæðisins 

líkt og svæði Tungnaár, sem er friðlýst á grundvelli rammaáætlunar. Friðland að Fjallabaki 

þekur stóran hluta af jarðvarmasvæði Torfajökuls og skarast bæði við svæði Tungnaár og 

Markarfljóts. Þrír sérlega áhugaverðir ferðamannastaðir eru innan Torfajökulssvæðisins og 

eru Landmannalaugar einn af þeim. Eitt brunnsvæði vatnsverndar lendir innan vatnasviðs 

Hólmsársvirkjunar. 

Í lýsingu Landverndar á Torfajökulssvæðinu segir að fyrirhugað nýtingarsvæði sé stórt og 

liggi alveg upp að mörkum friðlandsins og ef af virkjun yrði, myndi ásýnd Fjallabaks syðra 

breytast til muna og víðerni svæðisins yrðu varanlega skert með tilheyrandi áhrifum á 

upplifun ferðafólks á einu vinsælasta svæði hálendis Íslands. Lýsing á svæði Hólmsár segir 

að vatnasvið árinnar sé hluti umfangsmikilla landslagsheilda og lítt snortinna víðerna sem 

tengjast verðmætum svæðum á suðurhluta miðhálendisins og að um 67% íslenska stofns 

helsingjans verpi á svæðinu og einnig 38 aðrar varptegundir fugla (Landvernd, 2022). 

Hólmsárvirkjun er samstarfsverkefni Landsvirkjunar og Orkusölunnar. Við frekari skoðun á 

útfærslum virkjunarinnar hefur komið fram að virkjun með miðlunarlóni við Atley hefur 

umtalsvert minni og afmarkaðri umhverfisáhrif en virkjun án miðlunar og þannig verði vatni 

ekki veitt yfir í Tungufljót og áhrifin á fljótið því engin, ekki verði snert við Hólmsá fyrr en 

neðan við Hólmsárfoss og mun minni áhrif verði á þann hluta Hólmsár sem helsinginn nýtir 

undir varpstöðvar, auk þess sem takmörkuð áhrif verði á þau svæði sem nú eru mest nýtt að 

ferðamönnum og af ferðaþjónustunni (Orkusalan, 2022). 
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Mynd 5.16 Árekstrar Búðartunguvirkjunar og Hveravalla við svæði í verndarflokkum 3-5. 

Á mynd 5.16 er sýnt árekstrasvæði Búðartunguvirkjunar (vatnsafl) og Hveravalla 

(jarðvarmi) við svæði í verndarflokkum 3-5. Friðlýst friðlönd Þjórsárvera og 

Guðlaugstungna eru við jaðar áhrifasvæðanna. Svæði Hveravalla á myndinni er einungis 

hugsanlegt áhrifasvæði því endanlegt svæði liggur ekki fyrir en viðnámssvæðið nær inn fyrir 

friðlýst svæði Hveravalla sem náttúruvætti eins og kemur fram í matskýrslu Orkustofnunar 

sem tekin var saman vegna rammaáætlunar (Orkustofnun, 2015c). Í skýrslunni segir enn 

fremur að virkjun og öðrum mannvirkjum yrði fundinn staður fyrir utan friðlýst svæði þar 

sem sjónræn áhrif væru sem minnst. Svæði Hveravalla sem náttúrvættis lendir allt innan 

áhrifasvæðis hugsanlegrar jarðvarmavirkjunar og auk þess hefur svæðið gildi sem sérlega 

áhugaverður ferðamannastaður. Í lýsingu Landverndar á svæðinu segir að Hveravellir séu 
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algengur áningarstaður á leið yfir Kjöl og hafi, fyrir utan náttúrufegurð, mikið sögulegt gildi, 

en þar höfðust við um hríð þekktir útlagar landnámstímans (Landvernd, 2022). 

Vatnasvið Búðartunguvirkjunar nær yfir gríðarstórt landsvæði sem þekur allt vatnasvið 

Jökulfalls og Hvítár og einnig stóran hluta af háhitasvæði Kerlingarfjalla, en þau svæði eru 

friðlýst á grundvelli rammaáætlunar. Stærstur hluti friðlýsts landslagsverndarsvæðis í 

Kerlingafjöllum er líka innan áhrifasvæðis Búðartunguvirkjunar. Eins og sést á myndinni 

þekur landslagsverndarsvæðið allt það svæði Kerlingafjalla sem hefur verið friðlýst á 

grundvelli rammaáætlunar, auk hluta vatnssviðs Jökulfalls og Hvítár. Auk þess eru innan 

áhrifasvæðisins nokkur vatnsverndarsvæði (grannsvæði og brunnsvæði), eina friðlýsta húsið 

á miðhálendinu (torfhús og fjallaskáli Ferðafélags Íslands) og nokkrir ferðamannastaðir sem 

þykja sérlega áhugaverðir. Rétt er að geta þess að aðrir virkjanakostir neðar í Hvítá hefðu 

líka áhrif á sama vatnasvið og Búðartunguvirkjun, ef útmörk áhrifasvæða væru teiknuð 

lengra en fram að næsta virkjanakost ofar í ánni (sbr. umræðu í kafla 5.3). Í greinargerð 

Íslenskrar vatnsorku, sem leyfishafa á svæði Búðartunguvirkjunar, kemur fram að 

rennslismælingar í Hvítá sýna að rennsli árinnar er tiltölulega jafnt yfir árið og því mögulegt 

að gera ráð fyrir að virkjun gæti verið án miðlunar þannig að hún hafi engin áhrif á rennsli 

árinnar neðan virkjunar (Íslensk vatnsorka, 2015). Í lýsingu Landverndar segir að Hvítá sé 

þriðja lengsta á landsins og hafi ekki verið virkjuð til orkunýtingar og renni því nánast 

óhindrað til sjávar. Í ánni sé frægasti foss landsins, Gullfoss þar sem ótal ferðamenn koma 

ár hvert til þess að bera stórkostlegan fossinn augum en frárennslisskurður áætlaðrar 

virkjunar yrði aðeins 1,3 km ofan við fossinn, auk þess sem lónið myndi eyða grónu landi 

og m.a. kaffæra þann stað þar sem fornbýlið Stangarnes er talið hafa staðið (Landvernd, 

2022).  
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Mynd 5.17 Árekstrar virkjunar í Hvítá við Norðurreyki og Reyðarvatnsvirkjunar við svæði í 

verndarflokkum 3-5. 

Árekstrar virkjunar í Hvítá við Norðurreyki (vatnsafl) og Reyðarvatnsvirkjunar (vatnsafl) 

við svæði í verndarflokkum 3-5 eru sýndir á mynd 5.17. Vatnasvið Hvítár við Norðurreyki 

þekur gríðarlega stórt landsvæði þar sem eru nokkur mjög stór vatnsverndarsvæði 

(grannsvæði og brunnsvæði), friðlýstar fornleifar, tveir sérlega áhugaverðir 

ferðamannastaðir, náttúruvættið Kalmanshellir og friðlýst friðland Geitlands. 

Framkvæmdasvæði virkjunarinnar liggur utan afmarkaðs svæðis rannsóknarverkefnisins en 

er engu að síður sýnt á myndinni og nær áhrifasvæði virkjunarinnar að framkvæmdasvæðinu. 

Rétt er að geta þess að virkjanakosturinn Kljáfossvirkjun sem er neðar í Hvítá hefði líka áhrif 
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á sama vatnasvið og Hvítá við Norðurreyki, ef útmörk áhrifasvæða væru teiknuð lengra en 

fram að næsta virkjanakost ofar í ánni (sbr. umræðu í kafla 5.3). Í lýsingu Landverndar um 

svæðið segir að Hvítá sé ósnortið vatnsfall sem hafi ekki verið virkjað til orkuvinnslu og að 

virkjunin yrði rétt neðan við hina þekktu Hraunfossa á mjög vinsælu ferðamannasvæði, auk 

þess sem lónið myndi flæða yfir tún og mögulega færu bæirnir Laxeyri og Refstaðir á kaf 

(Landvernd, 2022). 

Vatnasvið Reyðarvatnsvirkjunar þekur mjög stórt landsvæði og liggur framkvæmdasvæði 

virkjunarinnar einnig að mestu innan afmarkaðs svæðis. Jaðar vatnasviðs virkjunarinnar fer 

inn á friðlýst svæði Þjóðgarðsins á Þingvöllum. Í lýsingu Landverndar segir að Reyðarvatn 

sé stöðuvatn sem Grímsá rennur úr og um fossa og gljúfur í Lundareykjardal og saman við 

Hvítá neðar og að virkjun myndi hafa þau áhrif að vatnsmagn í ofanverðri Grímsá væri skert 

til muna og fossaröð Grímsár því ekki söm (Landvernd, 2022). 
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6 Umfjöllun og ályktanir 

Aðferðafræði árekstragreiningarinnar er að virka sem skyldi miðað við þær vísbendingar 

sem koma fram í kortagögnum í kafla 5.4.6 og metur þannig hvernig ný fagstefna sem áætlar 

nýtingu (rask) lands rekst á við gildandi fagstefnu sem kveður á um vernd landsvæðis og 

hversu alvarlegir (samræmanlegir) árekstrarnir eru (sbr. töflu 3.2) og hversu líklegt er að þeir 

valdi hagsmunaárekstrum og deilum í samfélaginu. Kortagögnin voru flokkuð samkvæmt 

aðferðafræðinni í fimm verndarflokka og einn nýtingarflokk, sem leggur grunninn að 

greiningunni og eins og var markmið rannsóknarverkefnisins fékkst tölfræði yfir fjölda 

árekstra og þeir sýndir á myndrænan hátt til frekari greiningar og samanburðar. Ekki síður 

mikilvægt markmið í rannsókninni var að lýsa og greina fagstefnur Stjórnarráðsins og gera 

stöðumat á stafrænum landupplýsingagögnum tengdum þeim, hvaða kortagögn væru til 

staðar og hvers konar gagnasöfnun þyrfti að eiga sér stað til að bæta um betur - það er gert í 

kafla 4. 

Hafa ber þann fyrirvara við niðurstöðuna og umfjöllunina að við úrvinnslu kortagagna í 

ArcGIS og við samanburð á verndarflokkum og nýtingarflokki, að einungis var horft til þess 

svæðis sem afmarkast af miðhálendinu og þjóðlendum og að verndarflokkar 1 og 2 voru ekki 

til skoðunar. Ef verndarflokkar 1 og 2 hefðu einnig verið til skoðunar er líklegt að það hefði 

áhrif á niðurstöður árekstragreiningarinnar á þann hátt að fleiri árekstrar kæmu úr 

greiningunni. Að horfa til landsins alls, gæfi einnig fleiri niðurstöður um hugsanlega 

árekstra, og eins ef stefnumarkandi áætlanir sveitarfélaga, t.d. aðal- og deiliskipulag hefðu 

verið teknar í stöðumat.  

Sérstaklega mætti nefna það svæði sem óbyggð víðerni ná til samkvæmt fyrirliggjandi 

gögnum, en það er gríðar stór þekja sem nær yfir stóran hluta miðhálendisins og þjóðlendur 

(mynd 4.3 og 4.4) og er í verndarflokk 2. Mikilvægt er setja skölun á svona stóra þekju, 

hvaða svæði eru mikilvægari en önnur og að merkilegustu og mikilvægustu svæðin séu 

friðlýst í flokk óbyggðra víðerna, eins og var gert á Ströndum á Vestfjörðum sem er eina 

svæðið í þessum friðlýsingarflokki í dag. Ef þekja óbyggðra víðerna hefði verið tekin til 

árekstragreiningar þá hefðu áhrifasvæði fjölmargra virkjanakosta til viðbótar verið metnir. 

Það á sérstaklega við um nokkra virkjanakosti í biðflokki; Hverfisfljótsvirkjun og 

Kaldbaksvirkjun í Hverfisfljóti á Suðurlandi; Vatnsdalsá, Hrúthálsar og Fremri námar á 

Norðurlandi og Hofsárvirkjun, Hraunavirkjun og Hamarsvirkjun á Austurlandi, auk 

Geitdalsárvirkjunar sem er virkjanakostur sem Orkustofnun hefur gefið rannsóknaleyfi fyrir. 

En eins og áður segir þyrfti fyrst að setja skölun á svona stóra þekju, því jafnvel þótt öll 

svæði óbyggðra víðerna hafi í eðli sínu gildi, þá hlýtur mikilvægi þeirra að vera mismikið. 

Eins og áður hefur komið fram í rannsókninni, við mat á áhrifasvæði vatnsaflsvirkjana, er 

miðað við allt vatnasvið fallvatnsins ofan þeirrar virkjunar sem nýtir fallið og farveg 

fallvatnsins neðan virkjunar. Hægt er að velta því fyrir sér hvort það hafi verið rétt nálgun 

að taka allt vatnasvið vatnsaflsvirkjana ofan lóna sem áhrifasvæði, þegar áhrifin eru mest á 

sjálfu framkvæmdasvæðinu vegna mannvirkjagerðar og lóna og einnig á árfarveginn neðan 

virkjunar, t.d. með minnkandi rennsli eða uppþornun núverandi farvegs. Það er eðlilegt þegar 

skoða á hvort vernda eigi svæði fyrir orkuvinnslu á grundvelli rammaáætlunar en hefði eftir 

á að hyggja hugsanlega ekki átt við í þessu rannsóknaverkefni. Það má eflaust deila um það. 
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Þann 10. febrúar 2022 mælti umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir tillögu til 

þingsályktunar um 3. áfanga rammaáætlunar með því markmiði að Alþingi taki hann til 

umfjöllunar og ákvarðanatöku og afgreiði í vor. Tillagan var lögð fram óbreytt frá 151., 146. 

og 145. löggjafarþingi, fyrir utan þau svæði sem hafa verið friðlýst á grundvelli gildandi 

áætlunar og nefndi ráðherra að tillagan veiti Alþingi leiðsögn um forgangsröðun og á hvaða 

svæðum ætti alls ekki að vinna að orkuöflun, byggt á mati sérfræðinga á náttúruverndargildi 

þeirra svæða sem eru til umfjöllunar og mati á mögulegum áhrifum á aðra nýtingu s.s. 

ferðaþjónustu (Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið, 2022a). Mikil umræða hefur 

skapast í kjölfar þessa og um þá staðreynd að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar frá því í 

nóvember 2021 er sagt að lög um verndar- og orkunýtingaráætlun verði endurskoðuð frá 

grunni til að tryggja ábyrga og skynsamlega nýtingu og vernd virkjanakosta á Íslandi, auk 

þess sem þar er að finna loforð um að lokið verði við þriðja áfanga rammaáætlunar en líka 

tekið fram að kostum í biðflokki verði fjölgað (Stjórnarráð Íslands, 2021f). Hægt er að færa 

virkjanakosti milli flokka svo lengi sem Orkustofnun hefur ekki gefið út virkjanaleyfi fyrir 

kosti í nýtingarflokki eða svæði í verndarflokki hafi verið friðlýst (þingskjal nr. 81/2010-

2011) og því verða virkjanakostir færðir úr annað hvort verndarflokki eða nýtingarflokki við 

þinglega meðferð tillögunnar. 

Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hefur þingsályktunartillöguna til umfjöllunar og 

hefur borist erindi og umsagnir frá fjölmörgum aðilum eins og sjá má á þingmálalista 

Alþingis. Í umsögn Landsvirkjunar er óskað eftir því að Kjalölduveita sé færð úr 

verndarflokki í biðflokk og Búrfellslundur úr biðflokki í nýtingarflokk og bent á þær 

óafturkræfu afleiðingar sem verndun heilla vatnasviða í kjölfar flokkunar eins virkjunarkosts 

í verndarflokk hefur í för með sér og að slík flokkun geti komið í veg fyrir alla 

framtíðarnýtingu vatnasviðsins, óháð staðsetningu eða stærðargráðu, og mælst til að slíkar 

ákvarðanir verði látnar bíða heildstæðrar endurskoðunar á rammaáætlun og umræddir 

virkjunarkostir í vatnsafli verði færðir í biðflokk. Í umsögn Samtaka ferðaþjónustunnar er 

því mótmælt harðlega að Skrokkölduvirkjun sé sett í nýtingarflokk og óskað eftir að hún sé 

sett í verndarflokk, áhyggjum lýst af því að Austurengjar og Þverárdalur séu flokkuð í 

nýtingarflokk og farið fram á að beðið sé með framkvæmdir á þessum svæðum, en hins vegar 

lýst yfir mikilli ánægju með þau svæði sem flokkuð eru í vernd samkvæmt tillögunni. Í 

öðrum umsögnum kemur fram að meirihluti byggðarráðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar vill 

færa alla fjóra virkjanakosti í Héraðsvötnum úr verndarflokki í biðflokk, að bæjarstjórn 

Fjarðabyggðar vill fá úr því skorið hvaða virkjanakosti í landshlutanum eigi að nýta og segir 

umhugsunarefni hversu mörgum kostum hefur verið raðað í verndarflokk sem hugsanlega 

ættu frekar heima í biðflokki og að sveitarstjórn Hrunamannahrepps ítrekar fyrri bókanir um 

að hún telji að virkjunarhugmyndir í Stóru-Laxá eigi að fara í verndarflokk. Nefndinni hefur 

líka borist fjölmargar aðrar umsagnir frá lögaðilum, samtökum og einstaklingum. 

Einnig hefur Orkuveitan sagt að ekki verði óskað eftir því að Innstidalur verði færður úr 

biðflokk í orkunýtingarflokk en HS orka segir að Búlandsvirkjun eigi fullt erindi í 

nýtingarflokk og vilja sjá Trölladyngju í nýtingarflokki en ekki biðflokki (Sunna Ósk 

Logadóttir, 2022a og b). Þessu tengt hefur orkumálastjóri sagt styrk í því að hafa orku- og 

loftslagsmálin saman í nýju ráðuneyti til að fá breiðari sýn á orkumálin en stjórn 

Landverndar segist óttast þá ákvörðun að fella orkumál og náttúruvernd undir sama 

ráðuneyti og  að áform um að ganga gegn áliti fagaðila um röðun í flokka rammáætlunar séu 

stríðsyfirlýsing (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2021). Það er ljóst að árekstrar og deilur um 

nýtingarhugmyndir virkjanakosta eru framundan, enda miklir hagsmunir í húfi og 

mismunandi áætlanir í flestum tilvikum ekki samræmanlegar. 
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Ef virkjanakostir vatnsaflsvirkjana í verndarflokk verða færðir yfir í biðflokk myndi það hafa 

víðtæk áhrif á niðurstöður árekstrargreiningunnar. Eins og sjá má á mynd 5.5. og þeirri 

umfjöllun þá myndi Kjalölduveita og Norðlingaölduveita lenda í miklum árekstri við 

friðland Þjórsárvera, Markarfljótsvirkjun við friðland að Fjallabaki og virkjanakostir á svæði 

Skjálfandafljóts og Skaftár myndu lenda í minni árekstri við Vatnajökulsþjóðgarð. 

Virkjanakostir í Héraðsvötnum myndu hins vegar ekki lenda í árekstrum. Það yrðu heldur 

ekki afleidd áhrif á þá árekstra sem voru niðurstaða árekstragreiningarinnar, þeir árekstar 

væru áfram til staðar. 

6.1 Tillögur að hagnýtum aðgerðum 

Áhugavert væri að gera árekstragreiningu fyrir landið í heild sinni og taka skipulagsgögn 

sveitarfélaga með inn í þá vinnu. Með því væri hægt að fá samanburð og árekstragreiningu 

sem varðaði fleiri fagáætlanir en rammaáætlun og þær sem varða náttúruvernd og betur hægt 

að meta áhrif mismunandi kosta í t.d. samgönguáætlun og kerfisáætlun við gerð þessara 

áætlana. Þannig væri líka hægt að meta „ógnanir og tækifæri“ sem felast í niðurstöðum 

árekstrargreiningar og koma með tillögur að úrbótum og í hvaða röð eigi að vinna næstu 

áætlanir m.a. út frá mestu líkum á árekstrum um nýtingu svæða. 

Einnig væri áhugavert að kanna hvort verkefnisstjórn rammaáætlunar geti nýtt sér 

aðferðafræði árekstragreiningarinnar og fyrirliggjandi kortagögn um landið og nýtingu þess, 

til að meta nýja virkjunarkosti jafnharðan í stað hins langa og þunga ferlis sem rammaáætlun 

felur í sér. Árekstragreiningin væri því eins konar forkönnun til að útiloka með tiltölulega 

einföldum og kostnaðarsparandi afgerandi virkjanakosti 

Ljóst er að notkun stafrænna kortagagna í tengslum við stefnumótun og áætlanagerð 

stjórnvalda er sífellt að verða meiri og að söfnun þeirra á miðlægan aðgengilegan hátt er 

sífellt að verða betri, en betur má ef duga skal. Það stöðumat sem framkvæmt er innan 

rannsóknarverkefnisins gefur yfirlit yfir stöðu þessara mála í tengslum við fagstefnur 

Stjórnarráðsins og byggist það mat m.a. á samtölum við ýmsa fagaðila í stjórnkerfinu. Í slíku 

samtali hefur komið fram að í tengslum við kortagögn um vatnsverndarsvæði þá sé 

mikilvægt að safna uppfærðum gögnum fyrir landið allt á miðlægan hátt, því gögnin voru 

síðast uppfærð á Orkustofnun í lok árs 2016 og tugir aðila í samfélaginu eiga og nota 

gagnasettið reglulega. Samkvæmt lögum eiga sveitarfélög samhliða stafrænni 

aðalskipulagsvinnu að uppfæra og senda þessar upplýsingar til Skipulagsstofnunar og þegar 

öll sveitarfélög hafa lokið þeirri vinnu, þá liggja þessi gögn fyrir. Vatnsverndarmálin heyra 

undir heilbrigðiseftirlit sveitarfélaganna og Umhverfisstofnun en líka Orkustofnun m.t.t. 

grunnvatns og það þarf að skýra hvaða stofnun eigi gagnasettið formlega, beri ábyrgð á að 

halda utan um það og tryggja að gögnin séu uppfærð með samræmdum hætti til dreifingar. 

Í erindisbréfi frá Orkustofnun til Umhverfis- og auðlindaráðuneytisins hefur verið óskað eftir 

að ábyrgðaraðili sé settur yfir þessa gagnasöfnun og að Skipulagsstofnun, með sitt 

stjórnsýsluhlutverk gagnvart sveitarfélögunum, hafi það hlutverk. 

Tillögur að hagnýtum aðgerðum: 

• Að sett séu fram þau viðmið hjá stjórnarráðinu að við gerð tiltekinnar fagstefnu séu 

aðrar viðeigandi fagstefnur ávallt hafðar til hliðsjónar- líka þegar stefnur og áætlanir 

eru ekki háðar umhverfismati áætlana. 
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• Að árekstragreiningin eða önnur álíka aðferðafræði sé þróuð áfram og verði viðtekið 

verklag við gerð fagstefna og við umhverfismat áætlana. Gerður sé samanburður og 

greining á mögulegum árekstrum um landnotkun við aðalskipulag- og svæðisskipulag 

sveitarfélaga. 

• Byggður verði upp opinber gagnagrunnur fyrir landupplýsingar sem varða landnotkun 

og skipulagsgerð, samhliða gerð fagáætlana. 

• Að verkefnastjórn 5. áfanga rammaáætlunar setji upp gagnvirkt kort á heimasíðu 

áætlunarinnar. Á kortinu verði hægt að bera saman virkjanakosti og áhrif þeirra á 

náttúru- og menningarminjar og aðra hluti eftir þörfum. Þannig verða gögnin sem verið 

er að vinna með aðgengilegri og sjónrænni en það tryggir betur upplýsta umræðu meðal 

almennings sem hagsmunaðila. 

• Opinbert kort af óbyggðum víðernum verði gefið út og til þess bær stofnun fái það 

hltverk að greina óbyggð víðerni á öllu landinu og vakta breytingar á því. 

• Að óbyggð víðerni verði flokkuð í nokkra undirflokka eftir mikilvægi. Það myndi 

gagnast í ýmsum rannsóknum og væri mjög gagnlegt við mat faghópa í rammaáætlun. 

Merkilegustu og mikilvægustu svæðin væru friðlýst í flokki óbyggðra víðerna. 

• Menningarminjar (friðlýst hús og fornleifar) séu flokkuð í nokkra undirflokka eftir 

mikilvægi. Það dregur á vissan hátt úr vægi menningarminja að allar minjar séu í einum 

flokki, í raunveruleikanum hljóta sumar að vera mikilvægari en aðrar, m.a. út frá 

sérstöðu og fágæti. 

Að lokum er rétt að benda á að mikil umræða hefur verið um þau viðmið, í lögum um 

rammaáætlun, að eingöngu virkjunarkostir sem eru áætlaðir 10 MW eða meira skuli falla 

undir lögin. Í tilfelli nokkurra virkjanakosta hefur þannig virst sem leyfishafar séu að reyna 

að koma sér undan þeirri skyldu að farið sé með virkjunina í faglegt mat rammaáætlunar 

með því að gera ráð fyrir virkjun sem eru 9,9 MW og því rétt undir viðmiðum. Í umræðunni 

er bent á að það eigi við um Brúarvirkjun sem HS Orka fékk virkjanaleyfi fyrir hjá 

Orkustofnun í apríl 2017, en bygging virkjunarinnar hófst í maí 2018 og var hún svo tekin í 

notkun árið 2020. Einnig eigi það við um Geitdalsárvirkjun og virkjanakost í Steingrímsfirði 

á Vestfjörðum (sjá mynd 5.8) sem eru með rannsóknarleyfi frá Orkustofnun en hafa ekki 

farið inn á borð rammaáætlunar. Það eigi líka við um virkjanakosti sem hafa áður fallið undir 

lögin og verið sendir til verkefnastjórnar rammaáætlunar til umfjöllunar, en eru nú orðnir 

„smávirkjanakostir“ rétt undir 10 MW mörkunum, eins og t.d. Hagavatnsvirkjun og 

virkjanakostir á Hraunum á Austurlandi þar sem Hraunavirkjun er áformuð. Sem tillaga að 

hagnýtum aðgerðum er lagt til að fjallað sé um þessi vikmörk í lögunum, tilfellin séu skoðuð 

og lögin verði skýrð m.t.t. þessarar umræðu. 
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Viðauki A 

Fagstefnur Stjórnarráðsins sem lagðar voru til grundvallar við mótun landsskipulagsstefnu. 
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Viðauki B 

Stefnuskjöl og áætlanir stjórnvalda sem varða skipulagsmál og voru lögð fram til yfirlits með 

tillögu Skipulagsstofnunar að viðauka við landsskipulagsstefnu. 

 


